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من شواهد السنن واآلثار
على مودة الصحابة األخيار

بقلم

حممد سعد خلف اهلل الشحيمي
الباحث بإدارة البحوث





كلمة للمحكم العلمي هلذا الكتاب

يقول المحكم : 

» ع�ى كثرة ما ق�رأُت مما أرس�ل إيّل للتحكيم من كت�ب وبحوث علمية، 

أس�تطيع أن أق�ول: إن�ه مل يؤث�ر يّف يشء منه�ا تأثري ه�ذا البح�ث !! .. حقًا إهنا 

لعب�ارات مرشق�ة متس ش�غاف القل�ب، وحت�رك الس�اكن من مكن�ون احلب، 

وتث�ري لوعة الش�وق، وتنهض باهلم�م، وتدفع إىل مواصلة الس�ري، وتبعث عى 

حس�ن االقتداء واالتباع، فال غرو إن قلت: إنه لس�فر قيم مبارك، وجهد ظاهر 

مش�كور، غزير العلم، قوي الداللة، كثري النفع، عظيم الفائدة، له تأثري واس�ع 

بإذن اهلل تعاىل، وإين ألؤكد النصح بقراءته، وإمعان النظر فيه .

ج�زى اهلل تع�اىل مؤلفه خ�ريًا، ورزقنا مجيعًا حمبة الصحاب�ة ريض اهلل تعاىل 

عنهم، ومّن علينا بحس�ن التأيس هبم، ومجعنا معهم يف مستقر رمحته عى الرضا 

واملح�بة، آمني «.

أ. د. عيادة أيوب الكبييس

* * *
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ـة ـي افتتاح

�ام عىل س�يدنا حمم�د وعىل آله  �اة والسَّ احلم�د هلل رب العامل�ن، والصَّ
وصحبه وَمْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.

وبع���د:

في�ر » دائرة الش��ؤون اإلس��امية والعم��ل الخيري بدب��ي - إدارة 
م إصداَرها اجلديد: » من ش�واهد الس�نن واآلثار عى مودة  البح��وث « أن تقدِّ

الصحاب�ة األخيار « جلمهور القراء من الس�ادة الباحث�ن واملثقفن واملتطلعن 
إىل املعرف�ة.

وي�أيت هذا البح�ث يف إطار ربط األم�ة باجليل الرب�اين األول، وهو جيل 
أصحاب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، الذين هم خري القرون، لنقف عىل جانب عظيم من 
جوانب حياهتم، وهو جانب املودة والرتاحم بينهم، طلبًا ملعرفة حقيقة ما كانوا 
، مما يثمر معرفة قدرهم، وزيادة حمبتهم،  عليه مجيعًا من األخوة يف اهلل َعزَّ وَجلَّ

واالقتداء هبم، ورعاية حق صحبتهم .

 فنق�ف إن ش�اء اهلل تع�اىل ع�ىل بعض الس�ات العام�ة ملجتم�ع الصحابة 
ريض اهلل عنه�م الت�ي تدل عىل حتابِّه وتقاربه وتواصل�ه، وكيفية تعظيمهم حلق 

صحبة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وأدهبم ريض اهلل عنهم عند االختاف يف االجتهاد. 

ونقف أيضًا عىل شواهد املودة بن آل بيت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص واخللفاء الثاثة 
الراش�دين ريض اهلل عنه�م أمجع�ن، وكيف كانت عاقتهم صورة من أس�مى 

العاقات، من املحبة والتعاون والثناء وإظهار الفضل بينهم .

�
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ث�م نقف عىل بع�ض آداب بيت النبوة، فنتعرف عىل بعض ش�واهد املودة 
بن أمهات املؤمنن ريض اهلل تعاىل عنهن، ثم نعرج عىل نموذج خاص نتعرف 
من خاله عىل حقائق من املودة والثناء بن أم املؤمنن السيدة عائشة وآل بيت 
رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، متمثلة يف العاقة بينها وبن الس�يدة فاطمة الزهراء، وس�يدنا 
ع�ي بن أيب طالب، وس�يدنا عبد اهلل بن عباس، وغريه�م من القرابة ريض اهلل 

عنهم مجيعًا . 

وهذا اإلنجاز العلمي جيعلنا نق�دم عظيم الشكر والدعاء ألرسة آل مكتوم 
حفظها اهلل تعاىل التي حتب العلم وأهله، وتؤازر قضايا اإلسام والعروبة بكل 
متيز وإقدام، ويف مقدمتها صاحب الس�مو الش�يخ حممد بن راشد بن سعيد 
آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس جملس الوزراء، حاكم ديب الذي يش�يد 

جمتمع املعرفة، ويرعى البحث العلمي ويشجع أصحابه وُطابه.

راجن من العي القدير أن ينفع هبذا العمل، وأن يرزقنا التوفيق والسداد، 
وأن يوفق إىل مزيد من العط�اء عىل درب التميز املنش�ود.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملن، وَصىلَّ اهلل عىل النَّبيِّ األميِّ اخلاتم 
��د وعىل آله وصحبه أمجعن. سيدنا حممَّ

الدكتور سيف بن راشد اجلابري
مدير إدارة البحوث 
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مقدمــة الكتاب

احلمد هلل رب العاملن، والصاة والسام عىل أرشف املرسلن، ورمحة اهلل 
للعاملن سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعن . 

أم�ا بع����د: ف�إنَّ اهلل َعزَّ وَجلَّ ق�د وصف أصحاب رس�وله ملسو هيلع هللا ىلص يف كتابه 
الكري�م بأهن�م رمحاء بينهم، قد ت�وىل بعضهم بعضًا ، وخف�ض بعضهم اجلناح 

: ﴿  ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ   لبع�ض، لينًا وإيث�ارًا ورمحة، فقال َعزَّ وَج�لَّ
پ  پ       ڀ  ڀ﴾ ��� وقال: ﴿ک  گ  گ   گ  گ ﴾ ��� 
فكانت مودهتم وأخوهتم مرضب املثل، وداللة عىل رسوخ اإليان يف قلوهبم. 

وإن معرفة شواهد ما كان عليه أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من املودة والرمحة 
هو من معامل التصديق لكتاب اهلل َعزَّ وَجلَّ وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص ، وإن تدبر سريهم 
ومواقفهم وما وصفهم به اهلل تعاىل ورس�وله هلو من جنس اآليات والقصص 
الت�ي أمرنا أن نتدبره�ا ونعترب هبا ، وكفى بذلك املقصد الرشيف داعيًا إىل بذل 

الوقت وحث اهلمة إىل التعرف عليهم واالرتباط هبم ���.

وغ�ريض األكرب من هذا البحث هو الوقوف عىل هذا الش�موخ والس�مو 

��� سورة الفتح ، من اآلية �9 .
��� سورة التوبة، من اآلية �7 .

��� وقد جاءتني فكرة هذا البحث، وأخذت بمجامع نفيس أثناء حضوري دروس تفسري 
س�ورة الفتح عىل فضيلة العامة الشيخ مصطفى أمحد عبد الرمحن البحياوي احلسني 
املغريب - أطال اهلل يف عمره وجزاه عنَّا خريًا - بالشارقة يف عام �007 م . واحلمد هلل 

عىل ما أنعم، وما برش به عبده وأكرم .
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ال�ذي كان عليه أصحاب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، ومعرفة أهن�م بحق جيٌل متيََّز يف كل 

أب�واب التميز، مع أخوة تامة وإخاص منقطع النظري؛ لنعرف بعض فضلهم، 

ولنجتمع مجيعًا عىل حمبتهم وتقديرهم، وحفظ حق صحبتهم لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، 

وجهادهم يف سبيل اهلل .

وك�ذا للت�أيس هبم - جمتمعًا وأف�رادًا - فيا كانوا علي�ه من تلك األخاق 

الكريم�ة، ولنعل�م ه�ذا املث�ل الذي كل�ا اقرتبن�ا من�ه كان مرق�اًة إىل الصاح 

والفاح، وإىل رضوان اهلل َعزَّ وَجلَّ ، واس�تجابًا لنرصته تعاىل وعونه، وكلا 

ابتعدنا عن هدهيم، كان ذلك مؤرشًا عىل تنكب الرصاط .

 ونق�ف هن�ا - إن ش�اء اهلل تع�اىل - ع�ىل بع�ض جوان�ب م�ن أخوهتم 

يف اهلل ، ونتعرف من قرب عىل بعض سات جمتمعهم ، وما كان يشيع فيه من 

مظاهر مودهتم وحمبتهم ومروءهتم، ونقف عىل أطراف من ثناء بعضهم عىل 

بع�ض، ودفاع بعضهم ع�ن بعض، ونرصة بعضهم لبع�ض، وإيثار بعضهم 

لبعض، وجوانب من حمبتهم آلل بيت رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم، 

وجوانب من آداب زوجات رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فيا بينهن، وكيف ألََّف اهلل تعاىل 

بن قلوهبن، وشواهد من املودة واملحبة بينهن وبن قرابته صىل اهلل عليه وآله 

وسلم، يقف هبا املؤمن عىل حقائق يزداد هبا حمبة فيهم وتعظيًا هلم ، واعتزازًا 

وافتخارًا هبم . 

ولعل هذه الشواهد وهذه الوثائق ُتْسِعُف املسلم يف إيضاح الصورة املرشقة 

ألصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص ، وكذا يف الدفاع عنهم، وتزيد املؤمن يقينًا بإحسان الظن 
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ِك  هبم، وحس�ن التفهم ملواطن خافهم، وكذا ترفع من ِحسِّ املسلم يف التََّشكُّ

فيم�ا نق�ل عنهم مماال يليق هبم ريض اهلل عنهم. وأن يتنب�ه القارُئ فُيْعِرض عن 

تل�ك األخبار التي اختلط فيها الصحيح بالس�قيم، والثاب�ت باملوضوع، وَيُردَّ 

تل�ك التحليات واملواقف الفاس�دة التي بنيت عليه�ا، والتي وقع فيها بعض 

الكتاب قديمًا وحديثًا ، إذ ما بني عىل باطل فهو باطل، وما اختلطت علينا فيه 

األمور رددناه إىل املحكم من األصول .

وم�ا جعلت هذا الكت�اب لإلجابة عن الش�بهات التي تلص�ق هبم زورًا، 

فق�د أجاب عن ذلك الكثري م�ن العلاء قديًا وحديث�ًا، ولكن ربما أرشت إىل 

بعضها، فلعل القارئ - إن ش�اء اهلل تعاىل - جيد اإلجاب�ة عن بعض ما قد يثار 

من تس�اؤالت، وما يصحح به املفاهيم واألف�كار التي قد تعرتضه أو تعرتض 

اآلخرين .

وقد تتبعت يف مجع هذه الش�واهد املباركة كثريًا من أبواب كتب الصحاح 

والس�نن، وبعض مس�انيد الصحابة يف كتب املس�انيد، والكثري من كتب السري 

وفضائ�ل الصحابة، واملصنفات يف احلديث، وكثريًا من كتب الرتاجم القديمة 

واحلديث�ة، وال�رشوح املعتم�دة للصح�اح والس�نن، والتقط�ت الفوائ�د م�ن 

تعليق�ات العلاء والباحثن املحققن ومن كتب العقائد، والدراس�ات احلديثة 

لتاريخ الصحابة.

 وق�د حتري�ُت يف اختيار الناذج والش�واهد أن تكون م�ن أصح ما وقفت 

عليه، فكان أغلبها بن الصحيح واحلسن، وما سوى ذلك فهي أحاديث وآثار 
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صاحلة لاستش�هاد هبا يف أبواب الفضائل والسري، وما كان يف هذه األحاديث 

واآلثار من ضعيف فأبينه غالبًا من خال كام أهل الشأن.

وقد أوردت فيه ما أطمئن إليه، وذلك ألين قد قصدت أن يتضمن الكتاب 

حججًا ملن أراد أن حيتج، وأن يكون بإذن اهلل تبرصة ملن أراد أن يتبرص، ولذلك 

حتري�ت فيه قدر الطاقة، وإن كان يكفي املس�لم يف هذا الب�اب ما أورده القرآن 

الكريم من مدحهم ، وأصول العاقة بينهم، والتي يتجاوز صدقها الزمان إىل 

أن يرث اهلل األرض ومن عليها، ويكفيه أصول ما مدحهم به املعصوم ملسو هيلع هللا ىلص. 

وق�د اس�تخرت اهلل تع�اىل، وش�اورُت كثريًا م�ن أهل العل�م والفضل يف 

مواض�ع، وقد أخذُت بنصائحهم ش�كر اهلل هلم، حتى خرج هبذه الصورة التي 

أسأل اهلل أن تكون نافعة لكاتبها وجلميع املسلمن .

وكان من فضل اهلل تعاىل أن قرأُت ما ش�اء اهلل تعاىل من هذا الكتاب أثناء 

العمل فيه، بحرم اهلل بمكة، وبمسجد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص باملدينة املنورة،  وبروضته 

ملسو هيلع هللا ىلص، يف رمضان عام �4�8ه� - �007 م ، ويف احلج من العام نفسه. 

 فاحلمد هلل تعاىل عىل ما أنعم.

خطة الكتاب: 

قسمُت الكتاب إىل: مقدمة، ومتهيد ، وأربعة فصول، وخامت��ة .

املقدمة: يف أمهية هذا البحث والغرض منه .

التمهيد: يف مكانة الصحابة ريض اهلل عنهم أمجعني .
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 الفص�ل األول: الس�ات العام�ة ملجتم�ع الصحاب�ة ريض اهلل عنه�م يف حي�اة 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وبعد وفاته .

وقد قسمته إىل املباحث والسات اآلتية:

املبحث األول: قيام الصحابة بمسؤولياهتم جتاه املجتمع . 

املبحث الثاين: ترك العادات ونوازع األهواء استجابة هلل ولرسوله ملسو هيلع هللا ىلص .

املبحث الثالث: معامل التكافل بن الصحابة .

املبحث الرابع: جمالس الصحابة ولقاءاهتم وتزاورهم . 

الفصل الثاين: أدب الصحبة وأثرها يف حياة الصحابة ريض اهلل عنهم. 

وقد قسمته إىل املباحث اآلتية: 

املبحث األول: تعظيم الصحابة حلق الصحبة .

املبحث الثاين: أدب الصحابة مع االختاف يف االجتهاد . 

املبحث الثالث: من أدب الصحابة يف دفاع بعضهم عن بعض��� .

الفصل الثالث: املودة والثناء بني اخللفاء الراشدين وآل بيت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص .

وقد قسمته إىل املباحث الثاثة اآلتية: 

 املبح�ث األول: مكان�ة الش�يخن عن�د س�يدنا ع�ي ب�ن أيب طال�ب 

ريض اهلل عنه.

املبحث الثاين: مودة الشيخن آلل بيت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص .

��� آثرت أن أفرده بمبحث ملزيد التفصيل فيه ، وإن كان متفرعًا عن املبحث األول . 
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املبحث الثالث: املودة بن أمريي املؤمنن عثان وعي ريض اهلل عنها.

الفصل الرابع: املودة والثناء بني آل بيته � )الزوجات والقرابة( .

وقد قسمته عىل مبحثن: 

املبحث األول: املودة والثناء بن نساء النبي ملسو هيلع هللا ىلص .

املبح�ث الث�اين: امل�ودة والثناء ب�ن آل بي�ت رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلصوزوجاته 

� السيدة عائشة نموذجًا �.

اخلامتة: يف خالصة هذا البحث .

ه�ذا، وأس�أل اهلل َعزَّ وَجلَّ أن جي�ازي خري اجلزاء كل م�ن أعانني يف هذا 

مه أو قرأه من األس�اتذة أو الزماء، فأس�دى يل فيه نصحًا،  البحث، ومن حكَّ

أو سدَّ فيه خلًا، أو نبهني إىل فكرة،  واهلل ويل التوفيق.

* * *



متهـــيد

يف مكانة الصحابة

رضي اهلل عنهم أمجعني 
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التمهــيد

إنَّ أعظ�م جيل عرفته اإلنس�انية هو اجليل الذي رباه رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، 
وهو اجليل الذي أرشقت عليه أنواره، وظهرت فيه آثاره، وال جتد يف تاريخ 
أصحاب األنبياء أزكى من تارخيهم، فقد تبوؤوا أعىل املراتب صدقًا وعطاء، 
وكيف ال ؟ وهم معجزة من معجزات نبيهم، وش�اهد صدٍق لُحس�ن باِء 
رس�وهِلم ؛ حي�ث صاغهم هبدي اهلل فأحس�ن صوغهم، وأل�ف بينهم عىل 
اخت�اف طباعه�م، حتى صاغوا جمتمع�ًا هو خري جمتمع�ات البرشية، ألفة 

وحمبة وإيانًا، وورعًا وشجاعة واعتداالً .

وق�د كان�وا كذلك بش�هادة كت�اب اهلل، وش�هادة رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ؛ حيث 
جعله�م اهلل تع�اىل قدوة مل�ن قبلهم قبل أن يكون�وا قدوة مل�ن بعدهم، ولذلك 
َذَك�َر أوصافهم يف الكتب املنزلة عىل األنبياء م�ن قبل، يقيُس هبا أتباُعهم مدى 
صدقهم، ويصلحون هبا أحواهلم، فكانوا هم اجليل املنتظر الذي انتظرته البرشية 
ليقوموا مع نبيهم بأعباء الباغ إىل كل من استطاعوا من أهل األرض، من غري 

توان وال تبديل، فكنا نحن حسنًة من حسناهتم وأثرًا من آثار جهادهم.

وه�ذا اجليل املتميز ق�د رضب أروع األمثلة يف الوف�اء لدينه، والصدق 
واألدب م�ع ربه، فلم يصابوا با أصيبت به األمم الس�ابقة، حيث آمنوا فلم 
يش�كوا ، وُأمروا فلم يس�اوموا، واس�ُتنِْفروا يف س�بيل اهلل فنفروا، مل يرهقوا 
 نبيه�م ول�م يتعنت�وا يف طل�ب اآليات، ك�ا فعل م�ن كان قبلهم ، ف�ا قالوا: 

﴿ ۇ  ۇ  ۆ ﴾ ��� ك�ا ق�ال قوم موس�ى عليه الس�ام، وال قالوا: ﴿ ۋ  

��� سور النساء: من اآلية ��5 . 
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ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ  ې  ې  ې ﴾ ��� ك�ا ق�ال قوم عيس�ى عليه 
السام ، بل قالوا: » يا رسول اهلل ، امض ملا أمرت به ، فنحن معك ، واهلل ال 

نقول لك كا قالت بنو إرسائيل ملوسى: ﴿  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  
ٺ﴾���، ولكن اذهب أنت وربك فقاتا إنا معكا مقاتلون «، وقالوا: 
» فوالذي بعثك باحلق لو اس�تعرضت بنا هذا البحر خلضناه معك « ���، ومل 
يصدر عنهم يشء من س�وء الظن باهلل أو إس�اءة األدب مع اهلل ، وال حتريف 
أو تبدي�ل ل�كام اهلل، بل بلَّغوا كا حتملوا ، فس�بحان م�ن اختارهم لصحبة 

نبيه ملسو هيلع هللا ىلص ، وحلمل دينه . 

من فضائل الصحابة يف الكتاب والسنة:

وق�د امتدحهم اهلل يف كتابه بمدائح كثرية، فوصفهم بأهنم هم الصادقون، 
وأهنم هم املفلحون، وأهنم هم الراشدون، وأنه تعاىل حبب إليهم اإليان وزينه 
يف قلوهب�م، وكره إليهم الكفر والفس�وق والعصي�ان، وأخرب اهلل تعاىل أنه تاب 

عليه�م وريض عنهم يف قول�ه تعاىل: ﴿ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   

 ەئ     ەئ  وئ   وئۇئ  ۇئ      ۆئ  ۆئ  ۈئ ﴾ ��4 ، وأن�ه تع�اىل ال خيزهي�م: 

��� سورة املائدة من اآلية ��� .
��� سورة املائدة من اآلية �4 .

��� أخرجه�ا البيهق�ي يف دالئ�ل النب�وة، مج�اع أب�واب املبع�ث، باب ذكر س�بب خروج 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص لبدر �/�4 . 
��4 سورة التوبة اآلية ��7 .
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ڄ  ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤڤ   ڤ    ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ    ﴿ 

 ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ  ڃ ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ ﴾ ���، ووع�ده�م اهلل 

اخلريات يف قوله: ﴿ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ٺ ٿ ٿ  ٿٿ  

ڄ    ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤڤ   ڤ   ڤ   ٹٹ    ٹ   ٹ  

ڄ  ڄ  ڄ      ڃ  ڃڃ  ڃ  چ      چ ﴾ ���، وذك�ر اهلل بش�ارة ك�ربى هلم 

باحلسنى يف قوله تعاىل: ﴿ ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ      ىئی  ی  ی  

ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جبحب     خب  مب  ىب  يبجت  حت  خت  مت  ىت﴾ ���.

أن م�ن صح�ب  بذل�ك  فثب�ت   « اهلل:  الطح�اوي رمح�ه  اإلم�ام   يق�ول 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، فمعه الفضل عىل الناس مجيعًا ، وأن من صحبه يتفاضلون با 

كان منهم « ��4 . 

وأمر اهلل تعاىل رس�وله ملسو هيلع هللا ىلص بمشاورهتم فيا هيمه من األمر، تطييبًا لقلوهبم 

وإعامًاً بإخاصهم ورجاحة عقوهلم ، وقوة دينهم ؛ إذ ال يستش�ار إال العاقل 

املؤمتن، فا أعظمه من توجيه محل هذه املنقبة العظيمة.

وجعل اهلل س�بيلهم هو الس�بيل القويم الذي من تنكبه فقد ش�ذ وهلك ، 

ق�ال اإلم�ام ابن أيب حاتم رمحه اهلل: » وندب اهلل َعزَّ وَجلَّ إىل التمس�ك هبدهيم 

��� سورة التحريم من اآلية 8 .
��� سورة التوبة آية 88 - 89 . 
��� سورة احلديد من اآلية �0 .

��4 رشح مشكل اآلثار �98/9 .
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واجلري عىل منهاجهم والس�لوك لس�بيلهم واالقتداء هبم فقال: ﴿ ڦ   ڦ  

ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ  

ڇڇ  ڇ   ڍ  ﴾  «���. اه�� ، ولذل�ك كان م�ا هم عليه من اهلدي ميزانًا 

 عن�د االخت�اف، ومتيي�زًا للحق م�ن الباط�ل، كا ه�و واضح يف قول�ه تعاىل: 

���، ويف ق�ول رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ ﴾   ﴿ 

» ... وتف�رق أمت�ي عى ثالث وس�بعني ملة، كله�م يف النار إال مل�ة واح�دة، 

قالوا: ومن هي يا رسول اهلل ؟ قال: ما أنا عليه وأصحايب « ���.

وكا جاء مدحهم يف كتاب اهلل، جاء مدحهم عى لس�ان رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، 

فمدحه�م الرس�ول عامة ، كا امت�دح أفرادًا منهم خاص�ة ، وبرش الكثري منهم 

باجلنة، وش�هد هلم باإليان، فهم خري القرون، كا قال ملسو هيلع هللا ىلص: » خري الناس قرين، 

ث�م الذي�ن يلوهنم، ثم الذين يلوهن�م ... « ��4 ، وجع�ل وجودهم يف األمة، بل 

وجود التابعن هلم ثم من تابعهم س�ببًا من أس�باب عافيته�ا وأمنها من الفتن، 

فقال ملسو هيلع هللا ىلص فيا رواه عنه واثلة بن األسقع ريض اهلل عنه: » ال تزالون بخري ما دام 

فيك�م م�ن رآين وصاحبني ، واهلل ال تزال�ون بخري ما دام فيكم من رأى من رآين 

��� سورة النساء اآلية ��5 . وينظر اجلرح والتعديل البن أيب حاتم �/7 .
��� سورة البقرة، من اآلية ��7 .

��� س�نن الرتمذي �اجلامع�، أبواب اإليان، باب ما جاء يف افرتاق هذه األمة �8�/4 . 
وقال الرتمذي: حسن غريب . 

��4 أخرجه البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص �/���5. 
ومسلم يف فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة ثم الذين يلوهنم، رقم ���5 .
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وصاحب من صاحبني ، واهلل ال تزالون بخري ما دام فيكم من رأى من رأى من 

رآين وصاحب من صاحب من صاحبني « ��� .

ورضب ه�ذا اجليل املث�ل األعىل يف املحبة واإلخ�اص لنبيه ملسو هيلع هللا ىلص، ففدوه 

 بأرواحه�م ، وقدم�وه ع�ىل أنفس�هم وأهليه�م وأوالده�م، فزي�د ب�ن الدثن�ة 

ريض اهلل عن�ه وق�د قدمت�ه قريش للقت�ل بمكة ي�رد عىل أيب س�فيان بن حرب 

ح�ن قال ل�ه: » أحتب أن حممدًا عندن�ا اآلن بمكانك يرضب عنق�ه ، وأنك يف 

أهلك؟ قال: واهلل ما أحب أن حممدًا اآلن يف مكانه الذي هو فيه تصيبه ش�وكة 

تؤذي�ه وأين جالس يف أهي.  فقال أبو س�فيان: ما رأيت م�ن الناس أحدًا حيب 

 أح�دًا كح�ب أصح�اب حممد ملسو هيلع هللا ىلص حمم�دًا « ��� . وس�عد بن الربي�ع األنصاري 

ريض اهلل عنه وهو يف رمقه األخري يقول يوم أحد وقد وجدوا فيه سبعن رضبة 

وطعنة: » قل لقومي األنصار: ال عذر لكم عند اهلل أن ُيْخَلَص إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

وفيكم َشْفٌر َيْطِرف . قال: وفاضت نفسه رمحه اهلل « ���. وتقدمه املرأة عىل أبيها 

وأخيها وزوجها ، فعن إساعيل بن حممد بن سعد بن أيب وقاص ، قال: كانت 

ام�رأة م�ن األنصار من بني ذبي�ان، قد أصيب زوجها وأخوها ي�وم أحد ، فلا 

��� أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف، كتاب الفضائل، باب ما ذكر يف الكف عن أصحاب 
�ن إس�ناده احلافظ ابن حجر يف الفتح ��7/7، وقال  النبي ملسو هيلع هللا ىلص ��09/�7 �،  وحسَّ

اهليثمي: رواه الطرباين من طرق، ورجال أحدها رجال الصحيح.
��� أخرجه أبو نعيم يف معرفة الصحابة، ترمجة زيد بن الدثنة �/��84 . 

��� أخرج�ه احلاك�م يف املس�تدرك، كتاب معرفة الصحاب�ة، ذكر مناقب س�عد بن الربيع، 
�/��0 ، وق�ال الذهب�ي: صحي�ح . وأخرج�ه البيهق�ي يف الدالئل، ب�اب حتريض 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص أصحابه عىل القتال �/�85 ، وقال: » طرف يطرف «.
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ُنُع�وا هل�ا قال�ت: ما فعل رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ؟ قالوا: خ�ريًا ، يا أم ف�ان ، فقالت: 

أروني�ه حت�ى أنظر إليه ، فأش�اروا هلا إلي�ه ، حتى إذا رأته قال�ت: » كل مصيبة 

بعدك جلل « ���. أي كل مصيبة بعدك هينة . 

وقد تركوا األوطان، وهجروا اآلباء واألبناء فرارًا بدينهم إىل اهلل، وانطاقًا 

بالدعوة يف أرض اهلل، وأصيبوا يف سبيله يف أنفسهم وأبنائهم وإخواهنم وأهليهم 

 ويف أمواهل�م ف�ا وهنوا ع�ن جهادهم ونرصة دينه�م ، بل احتس�بوه فصربوا ، 

ومنَّ اهلل عليهم بفتحه وبربكاته فشكروا .

أعتق األغنياء منهم العبيد ، فهم س�ادة أعتقوا س�ادة ، وآثر األنصار منهم 

املهاجرين بأمواهلم ودورهم، وعرضوا عليهم أن يزوجوهم بمن خيتارون من 

نس�ائهم ، فوفوا بعهدهم واهلل يت�وىل جزاءهم، يقول اهلل تعاىل مادحًا األنصار: 

﴿ ې  ې  ى  ى  ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  

ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ     ی    یی   ی  جئ  حئ  مئ  

ىئ  يئ  جب﴾ ��� .

منهم من اهتز ملوت�ه عرش الرمحن تبارك وتعاىل ���، رسورًا واستبشارًا 

��� أخرجه البيهقي يف الدالئل، مجاع أبواب غزوة أحد �/��0 . 
��� سورة احلرش اآلية 9 .

��� وهو سعد بن معاذ األنصاري ريض اهلل عنه كا يف حديث مسلم عن جابر بن عبد اهلل 
�صحيح مس�لم برشح الن�ووي ، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل س�عد بن 

معاذ ��40/�5 
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بصع�ود روح��ه، ومنه�م م�ن ُبلِّ�َغ م�ن اهلل تع�اىل الس�ام ��� ، ومنه�م من 

 تعج�ب اهلل م�ن فعله رضًا بما عم�ل ��� ، ومنهم من س�اه اهلل يف كتابه ��� ،  

أو ذكره عز وجل بصفته ��4 ، ومنهم من س�اه اهلل لرس�وله ملسو هيلع هللا ىلص وأمره أن يقرأ 

عليه كتابه ��5 .

املائك�ة ترت�اد منازهلم وتلتمس جمالس�هم ، وترح يف طرقاهتم ، وتش�د 

عزمه�م وتقات�ل معه�م ، والوح�ي ين�زل بينه�م ، وروح الق�دس يؤازرهم ، 

والرسول يشهد هلم ، ويقسم عىل إياهنم .

ومنهم العلاء والقراء والفقهاء واحلكاء، امتألت قلوهبم علًا باهلل وعلًا 

بأح�كام دي�ن اهلل ففاضوا وأفاض�وا عىل من بعده�م هداية وإرش�ادًا، وتعليًا 

��� كالس�يدة خدجية ريض اهلل عنها كا رواه مس�لم عن أيب هريرة ريض اهلل عنه �صحيح 
مسلم برشح النووي ، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل خدجي�ة ��95/�5 .

��� وهو يف حديث الرجل وزوجته اللذين ضيفا ضيف رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كا رواه البخاري 
يف صحيحه كتاب التفسري ، باب �ويؤثرون عىل أنفسهم� حديث رقم 4607 .

��� وه�و زي�د ب�ن حارث�ة ريض اهلل عن�ه يف قول�ه تع��اىل: ﴿ ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  
ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  

ڱ  ڱ  ڱ ﴾ سورة األحزاب من اآلية �7.
��4 كأيب بكر الصديق ريض اهلل عنه ، يف قوله تعاىل: ﴿  ڭ      ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  
ۈ ﴾ سورة التوبة من اآلية 40 . وذكر أوصاف مجاعات من الصحابة يف القرآن كثري.

��5 وه�و أيب ب�ن كع�ب األنص�اري ريض اهلل عن�ه كا رواه مس�لم عن أنس ب�ن مالك أن 
 رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ق�ال أليُبٍّ » إن اهلل أم�رين أن أق�رأ عليك «. قال: آهلل س�اين لك، قال:
» اهلل سّماك يل «. قال: فجعل ُأيّب يبكي. �صحيح مسلم، كتاب صاة املسافرين، باب 

استحباب قراءة القرآن عىل أهل الفضل واحلذاق فيه . رشح النووي ���8/�5 .
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وتزكية وإسعادًا ، فساسل اإلسناد هبم برسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص متصلة، وسنته وهديه 
هب�م منت�رشة ، وما كتموا عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ش�يئًا أمروا بن�رشه وتبليغه ، وما 

خطر بباهلم أن يتقولوا عىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص .

وم�ع كل هذا احلف�ظ والتوفيق فلم يعصموا، بل كان�وا أقل الناس نصيبًا 
من الزلل ، تطيش املآخذ عليهم إذا ما قورنت بفضائلهم .

وباجلمل�ة فمناقبهم مج�ة ومآثرهم ترتى ، وأوصافهم يف الكتب الس�ابقة 
ويف القرآن الكريم ال تزال تتىل. 

من حقوق الصحابة:

وقد ترتبت هلم علينا حقوق كثرية ���، فكان من حقهم علينا أن نس�تغفر 
هل�م، مص�داق قول�ه تع�اىل مبين�ًا موقفن�ا منه�م: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٻ  پ  پ      پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ ﴾ ���.

وم�ن حقوقه�م: الثن�اء عليهم با أثنى ب�ه اهلل تعاىل عليهم ورس�وله، وأن 
 ن�رتىض عنه�م، ونمس�ك ع�ن ذكرهم بس�وء، وه�ذا م�ن مع�اين ومقتضيات 
أم�ر اهلل تع�اىل باالس�تغفار هلم ، وهو عام�ة من عامات حس�ن االتباع هلم، 

وخمالفة ذلك عامة من عامات اخلذالن وسوء االتباع .

��� للمزيد: ينظر اجلامع ألخاق الراوي وآداب السامع، إماء فضائل الصحابة ومناقبهم 
والنرش ملحاسن أعاهلم وسوابقهم �/��7، وينظر تثبيت اإلمامة ص �78 ،���، 
والش�فا بتعري�ف حق�وق املصطف�ى �/�5 ، وش�عب اإلي�ان للبيهق�ي �/��9، 

والرشيعة لآلجري .

��� سورة احلرش آية �0.
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وكذا أن نعتقد عدالتهم، ألهنم الواسطة بن رسول اهلل وأمته، عنهم تلقينا 

الكتاب والسنة، فكانوا آَمَن الناس عليها، ولعل هذا هو الر يف تعديل القرآن 

هلم مجيعًا، إذ كان من لوازم حفظ اهلل تعاىل لكتابه الثقُة بنقلته.

 وم�ن حقوقه�م: حمبته�م ومواالهت�م مجيع�ًا يف دي�ن اهلل ، كا ق�ال تعاىل: 

﴿ ې  ې  ې  ى  ى  ائ ﴾ ���، وأن ندافع عنهم، ونذب عن أعراضهم 

أكثر من غريهم؛ إذ هم آباؤنا، بل هم أَمنُّ اآلباء علينا وعىل األمة مجيعها، وأن 

نذك�ر حماس�نهم ، وننرش س�ريهم وفضائله�م ، حمبًة فيهم ويف رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، 

 واقتداًء هبدهيم ، وربطًا للقلوب هبم، وحتصينًا لألجيال من شبهات ومفرتيات 
من ال يعرفون قدرهم .

التحذير من انتقاص الصحابة:

ولذل�ك وملا ثبت هلم كان منتقُصُهم هو حمل االهتام واالزدراء؛ كا رصح 

بذل�ك العل�اء، ف�ا ينتقصه�م إال جاهل قد أوقع نفس�ه يف هاوي�ة مهلكة، أو 

معان�د قد ركب هواه فأرداه، أو من يكيد لإلس�ام، تبطَّ�َن ذلك أو أظهره، أو 

متأثر بمناهج غري املسلمن باسم احلرية أو النقد العلمي فإذا به يقع يف طامات 

لعدم أهليت�ه للبحث، وقلة معرفته بقواعد القب�ول والرد للنصوص، فتختلط 

عليه ويس�وء فهمه، وكذا لغفلته عن الثوابت العقدية التي جيب أال تغفل عند 

دراسة تارخيهم . 

��� سورة املائدة من اآلية 55 .
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يق�ول اإلمام أمح�د رمحه اهلل: » إذا رأي�ت رجًا يذكر أح�دًا من الصحابة 

بسوء، فاهتمه عىل اإلسام « ��� .

ويقول اإلمام أبو ُزرعة الرازي رمحه اهلل: » إذا رأيت الرجل ينتقص أحدًا 

من أصحاب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، فاعلم أنه زنديق ، وذلك أن الرس�ول ملسو هيلع هللا ىلص عندنا 

حق ، والقرآن حقٌّ ، وإنا أّدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاُب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، 

وإنا يريدون أن جيرحوا ش�هودنا ليبطلوا الكتاب والس�نة ، واجلرح هبم أوىل، 

وهم زنادقة « ���.

وه�ذا الذي ذكرت من حق�وق الصحابة، ومن التحذير م�ن انتقاصهم، 

ن يف كتب عقائد أهل الس�نة  ه�و م�ا عليه الس�لف الصالح مجيع�ًا، وهو م�ا ُدوِّ

سلفًا وخلفًا، وهو ما درسناه وتلقيناه عىل يد علائنا باألزهر الرشيف، وهو ما 

وجدت عليه شيوخنا من أهل التعليم واإلرشاد والتزكية .      

التحذير من بعض املؤرخني:

وقد نبه الكثري من العلاء عىل ما ذكره بعض املؤرخن وجهلة الرواة فيما 

فيه مطعن عىل الصحابة���،  وأوصوا باإلعراض عنه . ولُيعلم أن كثريًا من كتب 

��� تاريخ دمشق �09/59 ، والبداية والنهاية ��9/8 ط املعارف. 
��� الكفاية للخطيب البغدادي: 67 .

��� قد تكلم عن ذلك فأفاد كل من الدكتور حييى إبراهيم اليحيى يف مقدمة كتابه، مرويات 
أيب خمنف يف تاريخ الطربي، عرص اخلافة الراشدة.

وك�ذا الدكت�ور حممد احم�زون يف الب�اب األول من كتاب�ه حتقيق مواق�ف الصحابة يف 
 الفتنة من روايات اإلمام الطربي واملحدثن، يف كل من الفصل األول حتت عنوان: = 
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التواريخ واألدب مل ختل من روايات مستغربة، أو مستنكرة، أو موضوعة، بل كان 

 بعض أصحاهبا ممن يتهمون، قد محلهم اهلوى عىل ما ذهبوا إليه، فلينتبه املسلم 

لذلك ���.

 يق�ول اإلم�ام الذهب�ي يف نح��و ه�ذا : » وم�ا زال يم�ر بنا ذل�ك - يعني 

الطع�ن يف بعضهم - يف الدواوين والكتب واألجزاء، ولكن أكثر ذلك منقطٌع 

وضعيف، وبعضه كذب « ��� .

ويقول القايض عياض رمحه اهلل تعاىل يف بيان حقوق الصحابة، وأهنا تابعة 

حلق رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » ومن توقريه وبره - أي رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص - توقرُي أصحابه 

ه�م، ومعرفُة حقه�م، واالقتداء هبم ، وحس�ن الثناء عليهم، واالس�تغفار  وبرُّ

= �التاريخ اإلس�امي: عوامل حتريفه ومنهج دراس�ته� . ويف الفصل الثالث املبحث 
الثالث حتت عنوان:�منهجه - الطربي - يف كتابة تارخيه� .

وكذا رس�الة الس�يد حمب الدين اخلطي�ب رمحه اهلل تعاىل حتت عنوان: �محلة اإلس�ام 
األوائل وما كانوا عليه من املحبة والتعاون عىل احلق واخلري ...�.

وكذا أجاد الش�يخ حممد صالح الغريس يف كتابه فصل اخلطاب يف مواقف األصحاب 
ريض اهلل عنهم.

وال يس�تغنى ع�ن مطالع�ة الرس�الة النفيس�ة للعامة الش�يخ حمم�د زاه�د الكوثري، 
وعنواهن�ا: م�ن عرب التاريخ، وخاص�ة ما ذكره حتت الفصل املعن�ون بجولة يف مصادر 

السري واألخبار. وغريهم الكثري مما سنذكره أثناء هذا الكتاب . 
��� ومل أج�د في�ا وقفت علي�ه ممن مجع يف توضيح املوقف من بع�ض اختافات الصحابة 
- خاص�ة يف اجلم�ل وصفن ويف أبواب الفضائل مما له تعلق هبا - أرشح للصدر من 
كتاب املصنف لإلمام ابن أيب ش�يبة، ثم املعرفة والتاريخ للفس�وي، وإن فرق األخري 

الروايات تبعًا ملنهجه يف الكتاب . 
��� سري أعام النباء 9�/�0 .
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هلم، واإلمس�اك عا ش�جر بينهم، ومعاداة من عاداهم، واإلعراض عن أخبار 

املؤرخن وجهلة الرواة ... القادحة يف أحد منهم « ���.

ويقول العامة الطاهر بن عاشور يف التحذير من األخذ بكل ما نقله أهل 

التواري�خ، وخاص�ة يف ح�ق الصحابة: » وال ينبغ�ي َتَقلُّ�ُد كاِم املؤرخن عىل 

ِعّاته؛ فإن فيهم من أهل األهواء، ومن تلّقفوا الغّث والسمن « ���. 

وم�ن جهة األمانة العلمية، ينب�ه اإلمام اجلليل أبو جعفر الطربي رمحه اهلل 

تع�اىل يف مقدم�ة تارخي�ه - وهو يب�ن منهجه - ُكلَّ م�ن يطالع يف كتاب�ه أنه إن 

وج�د خربًا مس�تغربًا فليس ذل�ك من عنده، بل ذلك ما وق�ف عليه اإلمام من 

الروايات، وُيْعِلُمُه أنه مل يشرتط الصحة، وأن كتابه ديوان عام. 

يقول الدكتور حييى بن إبراهيم اليحيى عن منهج الطربي يف تارخيه: إنه مل 

يش�رتط الصحة يف كتابه ، وإنا ذكر الروايات وأسندها إىل رواهتا تاركًا احلكم 

للق�ارئ ، وأوض�ح ذل�ك يف مقدمت�ه بقوله: » ف�ا يكن يف كتايب ه�ذا من خرب 

ذكرناه عن بعض املاضن مما يس�تنكره قارئه، أو يستشنعه سامعه، من أجل أنه 

مل يع�رف ل�ه وجهًا يف الصحة، وال معنى يف احلقيقة، فليعلم أنه مل يؤت يف ذلك 

م�ن ِقَبِلن�ا، وإنا ُأيِتَ من ِقَبِل بع�ض ناقليه إلينا، وإنا إن�ا أدينا ذلك عىل نحو ما 

ُأدِّي إلينا « ���.

��� الشفا بتعريف حقوق املصطفى �/�5 .
��� التحرير والتنوير، سورة األحزاب �آية ��� ��/�� . 

��� مرويات أيب خمنف يف تاريخ الطربي ص �� . والنص يف مقدمة تاريخ الطربي �/8. 
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قل�ُت: وه�ذا منه�ج علم�ي مع�روف، فق�د قال�وا: » م�ن أس�ند فق�د 
أحالك « ���.

ويقوُل اإلمام حممد زاهد الكوثري رمحه اهلل تعاىل، وهو يتكلم عن بعض 
مناه�ج املؤرخن: » وأما ابن جري�ر الطبري صاحب التاريخ فجليل القدر في 
الحديث والتفس�ير والفق�ه، لكنه لم يضمن صحة م�ا أورده في تاريخه «، ثم 
ساق نّص ابن جرير السابق، وقال: » فبهذا تعلم أنه تبرأ من عهدة رواياته في 

التاريخ، وحملها على أكتاف رواتها له « ���.

قل�ُت: ومل يض�ع اإلمام الطربي كتاب�ه للعامة، وإنا للعل�اء وأهل النظر، 
وه�م الذي�ن يتوجه إليهم تنبيه اإلمام الطربي يف مقدم�ة كتابه هذا، وقد وضع 
ه�ذا التاريخ ال ليكون تارخيًا مس�لَّمًا كله، وإنا ليس�تخرج منه التاريخ بميزان 
القب�ول والرد، عىل أن إي�راده يف بعض األحداث روايات عدة، رغم أن بعض 
رواهت�ا ال يعتد هبم يف إثبات أص�ل الرواية، ال خيلو من فائدة، تنتج من املقارنة 
بن الروايات من الرتجيح والتكميل والتفسري، فضًا عن التعرف عىل الواهي 
واملوضوع واملستغرب فريد، ولذلك أسند أخباره إىل رواهتا، وال شك أن حال 
كل م�ن نقل عنهم ال خيف�ى عىل أهل العلم. فكتابه مرحل�ة من مراحل اجلمع 
املنظم املسند للتاريخ، تتبعها مرحلة التمحيص، والتي بذل العلاء فيها جهودًا 

مشكورة، وال زلنا بحاجة إىل املزيد. 

يق�ول الدكتور حممد احمزون يف ش�أن املؤرخن املنصف�ن كالطربي وابن 

��� ذكره اإلمام السيوطي يف تدريب الراوي، باب املرسل �/��6 . 
��� من عرب التاريخ ص 46 . 
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عساكر وغريهم: » وقد أثبت هؤالء أسماء رواة األخبار التي أوردوها ليكون 
الباح�ث على بصيرة من كل خب�ر بالبحث عن حال روايته. وقد وصلت إلينا 
هذه التركة، ال على أنها هي تاريخنا، بل على أنها مادة غزيرة للدرس والبحث 
يستخرج منها تاريخنا، وهذا ممكن ميسور إذا تواله من ياحظ مواطن القوة 
والضعف في هذه المصادر وفق المقاييس الشرعية، فيستخلص بذلك حقيقة 
ما وقع، ويجردها عن الذي لم يقع، مكتفيًا بأصول األخبار الصحيحة مجردة 
ع�ن التحريفات الطارئة عليها، وإن الرج�وع إلى كتب الحديث وماحظات 

األئمة والعلماء مما يسّهل هذه المهمة « ���.

وق�د ذكرت ذل�ك وأطلت للتنبيه ك�ا ذكر األئمة، صيانة ملق�ام الصحابة 

ريض اهلل عنه�م، أن نقب�ل يف حقه�م كلَّ ما نجده خاصة يف كت�ب التواريخ أو 

الرتاجم أو األدب وبعض كتب السنن، فإهنا ال ختلو مما سبق . 

* * *

ثن �/�6 .  ��� حتقيق مواقف الصحابة يف الفتنة من روايات اإلمام الطربي واملحدِّ



الفصل األول

السمات العامة جملتمع الصحابة

رضي اهلل عنهم

يف حياة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وبعد وفاته
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الفصل األول

السمات العامة جملتمع الصحابة رضي اهلل عنهم 

إن الناظ�ر يف جمتم�ع أصح�اب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف حياته وبع�د وفاته يراه 

جمتمعًا تأس�س عىل التقوى، وحفته الفضائل، وتداخل�ت فيه ِخاُل اخلري، فا 

تستطيع حرصها، وجتد أنك من أي ناحية نظرت إليه ، ومن أي وجه تفحصته، 

 ُبهرت به، ورأيت فيه حقًا مظهرًا وجمىًل صادقًا للخريية التي نطق هبا قوله تعاىل: 
﴿ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ﴾��� اآلي�ة. وأيقن�ت أن�ه كان بحق دليل صدق 

م�ن دالئ�ل نبوته ملسو هيلع هللا ىلص ، وأن أصحابه اس�تحقوا التنويه هبم يف الكتب الس�اوية 

الس�ابقة، يف قوله تعاىل: ﴿ ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀڀ   

ڤڤ   ڤ  ٹ   ٹ   ٹٹ   ٿٿ   ٿ   ٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ  

ڃ  چ    ڃ  ڃ  ڃ   ڄ  ڄ  ڄ   ڦڦ  ڄ    ڦ  ڦ    ڤ  

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

ژ  ژ  ڑ ﴾ ���، وظه�ر ل�ك بحق أنَّ البرشية عىل مر التاريخ مل تعرف 

جمتمعًا ربانيًا مثل ه�ذا املجتمع، وأن املدن الفاضلة التي حلم هبا الفاسفة قد 

حتققت يف جمتمع مدينة رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف حياته ويف ظال أصحابه بعد وفاته، 

ولك�ن بمقاييس الوحي الرباين ال�ذي ارتضاه اهلل لعب�اده ال بمقاييس العقول 

القارصة، ولذلك كان هذا املجتمع هو ذروة ما تتطلع إليه البرشية .

��� سورة آل عمران من اآلية ��0 .
��� سورة الفتح من اآلية �9 .
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وحديثنا عن سات جمتمع الصحابة حديث واسع، والذي خيص موضوعنا 

ه�و س�ات التواد ومظاه�ر األخوة، التي نس�ترشفها، وال ت�زال تتعطش إليها 

اإلنس�انية، باإلضافة إىل الوس�ائل التي كانت كفيلة برتعرع وحفظ هذا التواد 

وهذه اخلريية، فنجد الطاعة هلل ولرسوله هي منطلقهم، ونجد األخوة واملساواة 

بينه�م ، وأن الضوابط واملعايري الت�ي يتحاكمون إليها قد حفظت هلم احلقوق، 

وصانت هلم الكرامة، متمثلة يف كتاب اهلل َعزَّ وَجلَّ وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص .

ومن س�ات الت�واد يف هذا املجتمع قرُب احلاكم م�ن املحكوم، وقياُم كلٍّ 

بمس�ؤوليته جتاه اآلخر قدر استطاعته، بالطاعة أو النصيحة أو األمر باملعروف 

والنهي عن املنكر، وتشاور احلاكم معهم خاصة مع ذوي الرأي والفقه منهم، 

وتشاورهم فيا بينهم يف أمورهم احلياتية الدالة عىل شيوع الثقة يف هذا املجتمع، 

ونجد فيهم املعرفة ألقدار الكبار وتوقريهم وإنزاهلم منازهلم، كل هذه س�ات 

كانت بمثابة القاعدة التي ُتثبِّت هذا املجتمع، أو بمثابة السياج الذي حيفظه.

وأم�ا س�ات اجلال فيه فكثرية جدًا، والتي ترج�ع إىل املروءة أو ترجع إىل 

الرمح�ة، وَمَردُّها مجيع�ًا إىل مفردات األخاق التي وصف اهلل تعاىل هبا املؤمنن 

يف كتابه، والتي رأوها عيانًا يف رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص .

فنج�ده جمتمعًا يتس�م بالير يف غري تبذل، والتكاف�ل والبذل يف غري متنن، 

فقد تعلموا كيف يقصدون به وجه رهبم ، وكيف يتواضعون وينكرون ذاهتم ، 
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وأن العصبية التي كانت شائعة قد ترقت وانُتقي منها مظاهر اخلري فيها فأقرت، 

وطرح منها ما اعوج .

د بعضهم ألحوال بع�ض، وتواصلهم باهلداي�ا والصدقات  ونج�د تفقُّ

وحتم�ل الدي�ون، والت�زاور، واالجت�اع يف الصل�وات ويف جمال�س العل�م 

وجمالس�هم العامة التي كانت تفوح بالكرم واألدب واملحبة، وغري ذلك من 

العادات الطيبة التي تقتضيها املخالطة وحسن اجلوار .

وقد ترس�خت فيهم تل�ك األخاق، فكانت س�لوكًا وس�جية من غري 

تكلف، ولست مبالغًا أبدًا فيا أقول، وال يرضهم أبدًا وال يطعن يف أخوهتم 

وتوادهم اختاُفهم يف بعض األمور، فتلك س�نة من س�نن االجتاع ال خيلو 

منها البرش . 

كانت هذه مقدمة لبعض سات ومظاهر األخوة والتواد، ولنعش مع عبري 

هذا املجتمع الفاضل بالوقوف عىل بعض الشواهد واملواقف، التي تزيدنا إيانًا 

باهلل ورسوله، وتزيدنا هبؤالء الصحابة معرفة وحمبة، نزكي هبا أنفسنا وجمتمعنا، 

وندفع هبا يف وجه من ينتقص أصحاب نبينا ملسو هيلع هللا ىلص. 

وسوف نتناول هذه السات من خالل املباحث اآلتية:

�- قيام الصحابة بمسؤولياهتم جتاه املجتمع . 
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�- ترك العادات ونوازع األهواء استجابة هلل ولرسوله .

�- معامل التكافل بن الصحابة .

4- جمالس الصحابة ولقاءاهتم وتزاورهم . 

* * *
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املبحث األول 

قيام الصحابة مبسؤولياتهم جتاه اجملتمع

لقد بذل الصحابة قص�ارى ما يقدرون عليه جتاه جمتمعهم وجتاه إخواهنم 

فقاموا بحقوق الوالية هلم ، والرعاية لش�ؤون دينه�م، واعترب كل واحد منهم 

نفسه مسؤوالً عن احلفاظ عىل هذا الدين، وعىل سامة إخوانه املسلمن.

وسوف نتناول هذا املبحث من خال السات اآلتية:

�- اهتام احلاكم بالرعية، وقربه منهم .

�- التشاور بن الصحابة .

�- األمر باملعروف والنهي عن املنكر .

أواًل: اهتمام احلاكم بالرعية، وقربه منهم: 

لقد قام اخللفاء الراش�دون بأعباء اخلافة بعد رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من منطلق 

أداء الواج�ب، واملس�ؤولية الت�ي س�وف يس�ألون عنها ي�وم القيام�ة ، فقاموا 

باحلف�اظ ع�ىل رشائ�ع الدين ، واحلف�اظ عىل أمن املس�لمن يف الداخ�ل بتدبري 

ش�ؤون املعاي�ش، والفص�ل يف القضاء ، وإيص�ال احلق�وق إىل أهلها، ووضع 

الرتاتيب املناس�بة إلدارة هذا املجتمع ، واختيار أهل اخلربة واألمانة ليعينوهم 

عىل ذلك، مع الرقابة عليهم ، وقاموا باملحافظة عىل أمن املس�لمن من اخلارج 

بالوفاء بالعهود التي يمضوهنا، وإعداد اجليوش، ونرش الدعوة إىل اهلل . 
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وحديثنا يف مبحث الس�ات ليس عن تلك النظ�م التي وضعها الصحابة 
إلدارة املجتمع ، ولكن عن شواهد تلك الرعاية الدالة عىل املودة بينهم.

فمن تلك الشواهد الدالة عىل حسن رعاية خلفاء رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلصلرعيتهم:
تلك الوصية اجلامعة لسيدنا عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه، يويص فيها بعض 
احلج�اج الواردي�ن ع�ىل املدين�ة، فيق�ول: » أوصيك�م باملهاجرين ف�إن الناس 
أ إليه،  س�يكُثرون ويقلُّون، وأوصيكم باألنصار فإهنم ِش�ْعُب اإلسالم الذي جلجَ
تُِكم فإهنم  ُتُكم، وأوصيك�م بأهل ذمَّ وأوصيك�م باألعراب فإهنم أصُلكم ومادَّ

عهُد نبيكم ورزُق عيالكم « ��� .

وج�اء يف رواي�ٍة للبخاري عن عمر ريض اهلل عن�ه يويص اخلليفة من بعده 
فيق�ول: » أويص اخلليفة م�ن بعدي باملهاجرين األول�ني، أن يعرف هلم حقهم 
وحيف�ظ هلم حرمتهم، وأوصيه باألنصار خريًا الذي�ن تبوؤوا الدار واإليان من 
ى عن ُمس�يئِهم، وأوصيه بأهل األمصار  قبله�م، أن ُيقبل من حمس�نهم وأن ُيْعفجَ
، وأن ال يؤخذ منهم إال  خ�ريًا، فإهنم ِرْدُء اإلس�الم وُجباُة الم�اِل وغيُظ الع�دوِّ
ْضُله�م ع�ن رضاه�م، وأوصي�ه باألعراب خ�ريًا فإهن�م أجَْصُل الع�رب ومادة  فجَ
اإلس�الم، أن يؤخذ من ح�وايش أمواهلم ويرد عى فقرائه�م، وأوصيه بذمة اهلل 
تعاىل وذمة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص أن يوفجَ هلم بعهدهم وأن يقاتجَلجَ من ورائهم، وال يكلَّفوا 

تجَُهم « ���. إال طاقجَ

��� أخرجه اإلمام أمحد يف املسند �/�5 . 
��� صحي�ح البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب قص�ة البيعة واالتفاق عىل عثان بن 

عفان �/���5 . ويف مواضع أخرى من الصحيح منها �/470-469 .
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فق�د مجعت هذه الوصي�ة ألوانًا من الرعاية ومكارم األخاق، والش�عور 

باملس�ؤولية، مما يظهر واضحًا يف عباراهتا ومضامينها من غري تأمل، فقد أوىص 

عمر ريض اهلل عنه فيها بكل من حتته من املسلمن وغريهم ، فأوىص بأصحاب 

رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وأوىص بأه�ل الباد التي دخلت يف اإلس�ام ، وبغريهم ممن 

حوهل�م من األعراب خ�ريًا، إذ هم أصلهم وعوهنم عىل اجلهاد، بأن يرفق هبم، 

فا ُتْؤَخَذ منهم يف الزكاة كرائُم أمواهلم، بل يؤخذ ما ارتضته نفوسهم مما جيزئ 

يف هذه الفريضة، وأن حيملوا ويعينوا فقراءهم ، وكذلك وىّص بمن كانوا عىل 

هم ، وأن يقاتلوا  غري دينهم من أهل الذمة، فا ُيْعَتدى عليهم وال ُيْظَلمون حقَّ

معهم عدوهم.

فهكذا كانت صورة هذا املجتمع . 

وحي�دد عمر بن اخلطاب ريض اهلل عن�ه، يف خطبته مهمة األمري أو الراعي 

- يف مث�ال يع�د نموذجًا مل�ا كان عليه اخللف�اء األربعة رض�وان اهلل عليهم من 

حسن السياسة وحتديد املسؤوليات - فعن أيب فراس��� قال: » خطب عمر بن 

 اخلطاب فقال: يا أهيا الناس ... إين واهلل ما أرسل عايل إليكم ليرضبوا أبشاركم 

وال ليأخذوا أموالكم، ولكن أرس�لهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنتكم، فمن 

نه منه ...« ثم  ُفِعلجَ به يشء سوى ذلك فلريفعه إيل، فوالذي نفيس بيده إذن ألُقصَّ

��� ه�و أب�و ف�راس النه�دي، أح�د التابع�ن، ق�ال امل�زي يف ترمجت�ه يف هتذي�ب الك�ال 
���8�/�4: روى ع�ن عم�ر ب�ن اخلط�اب ، وروى عنه أبو نرضة العب�دي . ا.ه� ، 
وقال احلافظ ابن حجر يف تقريب التهذيب: أبو فراس النهدي ، قيل: اسمه الربيع بن 

زياد، مقبول من الثانية .
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قال: » أال ال ترضبوا املسلمني فتذلوهم، وال جتمروهم فتفتنوهم، وال متنعوهم 
حقوقهم فتكفروهم، وال تنزلوهم الغياض فتضيعوهم « ���.

فيب�ن عمر ريض اهلل عنه أن اإلمارة ليس�ت بالقه�ر والتعايل عىل الرعية ، 

وإنا بالش�فقة وحس�ن الرعاية، وإقامة العدل، وتعليم الرعي�ة ، وصيانة دينها 

وكرامتها، وأن يكون أمريها يف وس�طها ف�ا حيتجب عنهم وال يغلق بابه دون 

حوائجهم ، وأوىص بوصايا خاصة ألمراء اجليوش با حيفظ عليهم سامتهم، 

فنه�ى ع�ن جتمري اجلي�ش: وهو مجعه�م يف الثغور وحبس�هم م�ددًا طويلة عن 

الع�ودة إىل أهله�م فتكون فتنة هلم ، وهناهم عن منعه�م حقهم يف املال وغريه، 

خماف�ة أن يعص�وا أو يرتدوا ، وأن يس�ريوا هبم يف الطرق الت�ي جتهدهم، فقال: 

» وال توطئه�م وعرًا فتؤذهيم « ، وأمرهم أن يلتمس�وا هلم مواقع الس�امة فا 

ينزلوه�م الغي�اض: وهي الش�جر امللتف، حت�ى ال يتفرقوا في�ه فيتمكن منهم 

عدوهم ���، زاد الطربي عن عمر قال: » فإن رجاًل من املس�لمني أحب إيل من 

مائة ألف دينار « ���.

فهك�ذا كان�ت رعايته�م لدقائق األم�ور، وهك�ذا كان اهتامه�م بجميع 

الشؤون .

��� أخرجه اإلمام أمحد يف املسند �/�4 ، وابن أيب شيبة يف املصنف كتاب السري 496/�7، 
واحلاكم يف املس�تدرك 4�9/4 ، وقال الذهبي: عىل رشط مس�لم ، وأخرجه البيهقي 

يف السنن الكربى �9/9 ،وقال: » خطبنا عمر بن اخلطاب « .
��� ينظر النهاية يف غريب احلديث ، مادة: مجر ، وكفر ، وغيض .

��� تاريخ الطربي ��5/4 ، وقد كتب به عمر بن اخلطاب إىل النعان بن مقرن ريض اهلل 
عنه حن أمره بالسري إىل هناوند لقتال أهل فارس حن جتمعوا لقتال املسلمن . 
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وكان اخللفاء يف كل ذلك قريبن من إخواهنم ؛ خمالطن هلم يف صلواهتم، 
وجمالسهم، وشؤون حياهتم ، ال حيتجبون عنهم ؛ وال يتميزون عليهم إال بحق 
الطاعة يف املعروف، فقد كان أول ما أعلنه أبو بكر ريض اهلل عنه يف خطبة بيعته 

أنه ليس بخريهم ، وأن طاعته إنا تكون يف املعروف .

روى أنس بن مالك قال: » ملا بويع أبو بكر يف الس�قيفة وكان الغد جلس 
أب�و بكر ع�ىل املنرب، فقام عم�ر فتكلم .... ث�م تكلم أبو بكر فحم�د اهلل وأثنى 
علي�ه ثم ق�ال: أما بعد: أهيا الناس، فإين قد وليت عليكم ولس�ت بخريكم فإن 
 أحسنت فأعينوين وإن أسأت فقوموين ... وأطيعوين ما أطعت اهلل ورسوله فإذا 

عصيت اهلل ورسوله فال طاعة يل عليكم « ��� .

وكان اجلميع أمام حدود اهلل سواء، فأعطى اخللفاء القصاص من أنفسهم 
يف أق�ل األش�ياء، إب�راًء لذممهم أمام اهلل تع�اىل، فأقاد أبو بكر م�ن لطمة، وأقاد 
عم�ر م�ن رضبة بال�درة ���، قال ابن ش�هاب: » إن أبا بك�ر الصديق وعمر بن 
اخلط�اب وعث�ان ب�ن عف�ان ريض اهلل عنهم أعط�وا الق�ود من أنفس�هم، فلم 
 يس�تقد منهم وهم س�اطن « ��� ، وروي عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص أّن 
أبا بكر الصديق رضب رجًا بخطام ، بس�بب أنه دخل عليهم بغري إذن، وهو 
 يقسم إبل الصدقة، وكان أبو بكر هنى أن يدخل عليهم إال بإذن، قال عبد اهلل: 

��� س�رية النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص البن هش�ام �69/4 ، وق�ال ابن كثري يف البداي�ة والنهاية �48/5: 
�وهذا إس�ناد صحي�ح�، وقال:» فقوله ريض اهلل عنه: وليتكم ولس�ت بخريكم ، من 

باب اهلضم والتواضع، فإهنم جممعون عىل أنه أفضلهم وخريهم ريض اهلل عنهم «. 
��� صحيح البخاري ، كتاب الديات، باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب؟ ��/��6 . 
��� السنن الكربى للبيهقي ، كتاب اجلنايات، باب ما جاء يف قتل اإلمام وجرحه 50/6.
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» فل�ا فرغ أبو بكر من قس�م اإلبل دعا بالرجل فأعطاه اخلطام وقال: اس�تقد، 
فقال له عمر: واهلل ال يس�تقيد ال جتعلها س�نة، قال أبو بكر: فمن يل من اهلل يوم 

القيام�ة ... « ���.

فهك�ذا كانت صورة خلفاء رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، من االهت�ام بالرعية يف كل 
ش�ؤوهنم وعدم التميز عليه�م، واإليصاء هبم، كا ي�ويص الواحد منهم بأهله 
أو أش�د ، فكانوا أعظَم وأبرَّ وأتقى مجاعٍة عرفتها البرشية، فبؤس�ًا ملفتوٍن قليِل 

الدين ال يستهويه إال التقليل من قدر الصحب الكرام . 

ثانيًا: التشاور بني الصحابة: 

تع�د ظاه�رة التش�اور ب�ن أصحاب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص س�مة من س�ات 
جمتمعه�م، ت�دل عىل متاس�كه، وعىل قي�ام أف�راده بتحمل مس�ؤولياهتم جتاه 
دينهم وإخوهتم، وعىل عدم اس�تبداد أويل األمر بالرأي، وشعورهم باألمانة 
التي حتملوها، وأهنم س�وف يس�ألون عنها يوم القيام�ة، جريًا عىل ما أمرهم 
له فيهم  : ﴿ ں  ں  ڻ ﴾ ���، وم�ا أصَّ  ب�ه اهلل تع�اىل يف قوله َع�زَّ وَج�لَّ
رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حينا رأوه أكثر الناس تش�اورًا، حتى إنه ليستش�ري يف أموره 

اخلاصة ، فضًا عن املصالح العامة .

وقد كان اخللفاء الراش�دون واألئمة من بعد رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يستش�ريون 
فيم�ا ال يعلم�ون، وفي�ا يعلمون تورع�ًا حتى يس�توثقوا ألنفس�هم، وتطمئن 
قلوهبم، ويستش�ريون أيضًا فيا اتس�ع فيه األمر طلبًا للتيسري عىل الناس، يقول 

��� السابق، التخريج نفسه .
��� سورة الشورى من اآلية �8 . 
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اإلمام البخاري يف صحيحه: » وكانت األئمة بعد النبي ملسو هيلع هللا ىلص يستشريون األمناء 
من أهل العلم يف األمور املباحة ليأخذوا بأسهلها « ���. 

من مشاورات أبي بكر الصديق:

وق�د استش�ار أبو بك�ر الصدي�ق ريض اهلل عنه يف خافت�ه يف أمور كثرية، 
فاستش�ار يف ح�روب الردة ويف مج�ع القرآن ، وغري ذلك ، وفع�ل مثله اخلليفة 
الراش�د عث�ان بن عف�ان ريض اهلل عنه يف مجع الناس ع�ىل مصحف واحد،كا 

سيأيت إن شاء اهلل ��� .

وكان م�ن ه�دي أيب بك�ر ال�دال عىل حتري�ه، وع�ىل تفاعل ه�ذا املجتمع 
واندماج�ه، م�ا رواه البيهقي بس�ند صحيح عن ميمون بن مه�ران قال: » كان 
أب�و بك�ر إذا ورد عليه اخلص�م نظر يف كتاب اهلل، فإن وجد في�ه ما يقيض بينهم 
ق�ى ب�ه، وإن مل يكن يف الكتاب وعلم من رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف ذلك األمر س�نة 
 قى به، فإن أعياه خرج فسأل املسلمن، فقال: أتاين كذا وكذا، فهل علمتم أن 
رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ق�ى يف ذلك بقض�اء ؟ فربا اجتمع إليه النف�ر كلهم يذكر من 
رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص في�ه قضاًء، فيقول أبو بكر: احلم�د هلل الذي جعل فينا من حيفظ 
ع�ىل نبين�ا، فإن أعي�اه أن جيد فيه س�نة من رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مج�ع رؤوس الناس 
وخياره�م فاستش�ارهم، فإن أمج�ع رأهيم عىل أمر ق�ى ب�ه « ���. فهكذا كان 

املجتمع يف عهد أيب بكر الصديق .

��� صحي�ح البخ�اري، كت�اب االعتصام بالكتاب والس�نة، ب�اب قوله تع�اىل: �وأمرهم 
شورى بينهم� �68�/6 . 

��� ينظر: فتح الباري ، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة ��/��5 . 
��� أخرج�ه الدارم�ي يف س�ننه، كت�اب املقدمة، باب الفتي�ا وما فيه من الش�دة �/��6 ، 
والبيهق�ي يف الك�ربى، كتاب آداب القايض، باب ما يقيض به القايض ويفتي به املفتي 

��4/�0 . وصحح احلافظ إسناده عن ميمون يف الفتح ��/�54 .
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من مشاورات الفاروق عمر:

وأم�ا عم�ر بن اخلط�اب ريض اهلل عنه فق�د كان من أكثر الناس مش�ورة، 
وذل�ك لكثرة احلوادث واملس�تجدات يف ع�رصه، فقد استش�ار يف حد اخلمر، 
ويف تدوي�ن الدواوي�ن، ويف تقس�يمه أرض الس�واد بالع�راق لّم�ا فتحه�ا اهلل 
عليهم، وأش�ار عليه عثان وعيٌّ وطلحة وعبد اهلل بن عمر بعدم تقس�يمها ���، 
واستش�ارهم يف حك�م املرأة إذا اعَتَدْت عىل جنينها ال�ذي يف بطنها، أو اعتدي 
عليها، فس�قط اجلنن بعد أن نفخ فيه الروح، وهو املعروف بإماص املرأة���، 
ويف التوجه بنفس�ه إىل قتال فارس، وأش�ار عليه عيٌّ ريض اهلل عنه وغريه بعدم 

التوج�ه بنفسه، وغري ذلك كثري ���.

وكان�ت لعمر بن اخلطاب جمالس لاستش�ارة، كا قال عبد اهلل بن عباس 
ريض اهلل عنه�ا فيم�ا ر واه البخ�اري: » كان الق�راُء أصح�اَب جمال�س عم�ر 
ومش�اورته كه�والً كان�وا أو ش�بابًا « ��4 ، والقراء هم العلاء العب�اد، وقد كان 
ُيْكثُِر أن يشاور أهل بدر من املهاجرين واألنصار، ومشيخة قريش ممن هاجروا 

��� تنظر الروايات يف اخلراج للقايض أيب يوسف ص �4 - �7، وغريها .
���  عن املس�ور بن خمرمة قال: » استش�ار عمر بن اخلطاب الن�اس يف ماص املرأة، فقال 
املغرية بن شعبة : شهدت النبي ملسو هيلع هللا ىلص قى فيه بغرة عبد أو أمة، قال: فقال عمر: ائتني 
بمن يش�هد معك، قال: فش�هد له حممد بن  مسلمة « . أخرجه البخاري يف صحيحه، 
كت�اب الدي�ات، باب دية اجلنن، �5��/6، ومس�لم يف صحيحه، كتاب القس�امة، 

باب دية اجلنن، �/ ����، وهذا لفظه .
��� ينظر فتح الباري ��/�54 . وينظر البداية والنهاية �09/4 . 

��4 صحيح البخاري ، كتاب التفس�ري، س�ورة األعراف، باب �خذ العفو وأمر بالعرف� 
. �70�/4
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بعد فتح مكة ، كا ورد يف حديث انتشار الطاعون بالشام وهم يف الطريق إليها، 
ولم يكن عندهم يف ذلك علم من كتاب أو س�نة، فاستشارهم أيدخلون الشام 

أم يرجعون ؟ فاستقر الرأي عىل أن يرجعوا .

فقد روى البخاري عن عبد اهلل بن عباس ريض اهلل عنها قال: » قال عمر: 
ادع يل املهاجري�ن األولن، فدعاهم فاستش�ارهم، وأخربهم أن الوباء قد وقع 
بالشام فاختلفوا ... ثم قال: ادع يل األنصار، فدعوهتم، فاستشارهم، فسلكوا 
سبيل املهاجرين واختلفوا كاختافهم، فقال: ارتفعوا عني، ثم قال: ادع يل من 
كان ها هنا من مش�يخة قريش من مهاجرة الفتح، فدعوهتم، فلم خيتلف منهم 
عليه رجان، فقالوا: نرى أن ترجع بالناس وال تقدمهم عىل هذا الوباء، فنادى 
عم�ر يف الن�اس: إين مصبح عىل ظه�ر، فأصبحوا عليه، ... فج�اء عبد الرمحن 
ابن عوف وكان متغيبًا يف بعض حاجته فقال: إن عندي يف هذا علًا، س�معت 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: » إذا سمعتم به بأرض فال تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض 

وأنتم هبا فال خترجوا فرارًا منه « قال: فحمد اهلل عمر ثم انرصف « ���. 

وعىل ه�ذا املنوال سار اخللفاء من بعدهم: عثان، وعي، واحلسن بن عي، 
ومعاوية ريض اهلل عنهم أمجعن ���، وَمن بعدهم ِمن أئمة املسلمن، وعىل هذا 
املن�وال كان الن�اس يف حياهتم وأمورهم اخلاصة، مم�ا تعلم منه أن هذا املجتمع 

كان جمتمعًا حيًا متفاعًا متوادًا، قريبًا بعضه من بعض .

��� صحي�ح البخ�اري ، كت�اب الطب، باب م�ا يذكر يف الطاع�ون ��6�/5 - ��64، 
ومسلم يف السام، باب الطاعون والطرية والكهانة، رقم ���9. 

��� وستأيت بعض الناذج .
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وهذه اخلصلة العظيمة توارثها املسلمون، وتوارثتها األجيال من بعدهم، 
فكانت س�مة مميزة للمجتمع املس�لم، وكان تفعيلها رمزًا حلياة األمة وعافيتها، 

وسببًا يف جتنب الكثري من املزالق واملهالك.

ثالثًا: األمر باملعروف والنهي عن املنكر:

وهذا املجتمع مل ينزع يدًا من طاعة، فإن أعطى العهد لويل األمر مل يستحلَّ 
 لنفس�ه أن خيرج عن طاعته ���، كا جاء فيا بايعوا عليه رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، قال: 
» بايعن�ا رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ع�ىل الس�مع والطاع�ة يف منش�طنا ومكرهن�ا وعرنا 
ويرن�ا، وأثرة علينا، وأن ال نن�ازع األمر أهله، إال أن تروا كفرا بواحًا عندكم 

من اهلل فيه برهان « ���.

وليس ما قدموه من توجيه أو تصحيح لويل األمر مما يدخل يف باب املنازعة، 
ب�ل يف ب�اب املناصح�ة الواجبة عليه�م، وتل�ك املناصحة هي إح�دى مميزات 
يُن النصيحة «  جمتمعهم، ودليل من دالئل عافيته، كا قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » الدِّ

قلنا ملن ؟ قال: » هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم « ���.

ولذل�ك كانت الرقابة الذاتي�ة هلذا املجتمع عالية، ولك�ن ربا نقلت هذه 

��� وما جاء بخاف ذلك فليس خروجًا، بل مؤواًل عند أهل احلق .
��� أخرجه البخاري يف صحيحه ، كتاب الفتن، باب قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: سرتون بعدي أمورًا، 
�588/6 -�589 . ومس�لم يف كتاب اإلمارة، باب وجوب طاعة، األمراء يف غري 

معصية، رقم �709 .
��� أخرج�ه مس�لم يف صحيحه، كت�اب اإليان، باب بي�ان أن الدي�ن النصيحة، رقم 95 

�رشح النووي �/���5 .
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�َد تش�وهُيها يف النقل ، فيظ�ن القارئ أن�ه مظهر من  الس�مة نق�ًا خط�ًأ أو ُتُعمِّ
مظاه�ر اخل�اف، واحلق أنه كان مظهرًا من مظاهر بقاء األمة ومتاس�كها، طاملا 

كان بضوابطه . 

ومم�ا س�بق يتبن لن�ا مدى ما كان يش�عر ب�ه أصحاب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من 
املس�ؤولية عن املجتمع وع�ن إخواهنم، ويتضح لنا كي�ف كانت رعاية احلاكم 
لرعيت�ه وقربه منهم وعدم متيزه عليهم، وتش�اوره معهم ، وقي�ام الرعية بأمانة 

الرقابة والنصيحة، مما ظهر أثره يف بناء األمة وقوهتا وظهورها عىل غريها .

* * *
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املبحث الثاني

ترك العادات ونوازع األهواء استجابة هلل ولرسوله

ونتناوله من خال السات اآلتية:

�- املسارعة بالطاعة والتعايل عىل الرغبات .
�- التواضع وإنكار الذات .

�- كر حدة العصبية .

أواًل: املسارعة بالطاعة والتعالي على الرغبات:

إن الناظر يف س�ري جمتمع الصحابة جيده جمتمع طاعة هلل ولرس�وله ، وأن 
أصحابه كانوا أرسع اس�تجابة إىل ترك ما اعتادته أنفسهم وجرت به عاداهتم 
طاملا كان يف ذلك رضا اهلل ورس�وله ، وأن تلك الطاعة قد ش�ملت ش�ؤون 
حياهت�م العام�ة واخلاصة ، وكانت مظهرًا جمليًا لرس�وخ اإلي�ان يف قلوهبم، 
فنج�د أهن�م عندما خاطبه�م اهلل تعاىل بالقط�ع بتحريم اخلم�ر، امتنعوا عنها 
وختلصوا منها ، وقالوا: » انتهينا ربنا انتهينا ربنا « ��� ، ورئيت سكك املدينة 

وقد أريقت هبا تلك اخلمور . 

وك�ا اس�تجابوا لألحكام املتعلق�ة باحلال واحلرام، اس�تجابوا لألحكام 
املتعلقة باألخاق االجتاعية ، فتساموا عىل الفوارق وأعراف اجلاهلية، وكان 

اختيار اهلل ورسوله أحب إليهم من اختيارهم ألنفسهم .

��� أخرجه الطربي يف تفسريه، سورة املائدة اآلية رقم �9 .
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وم�ن أوضح الصور عىل تقديم أمر اهلل ورس�وله عىل رغبات النفس هذه 
امل�رأة التي تقبل أن تت�زوج صحابيًا كان حظه أن يكون فقريًا دميم اخللقة، غري 
مرغ�وب يف ال�زواج من�ه ، فقد قبلته امرأة ش�ابة لكون رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أرس�له 
 إىل بيته�م خيط�ب إليه�م ابنته�م، وقال�ت ألبوهي�ا: » أتري�دون أن ت�ردوا عىل 
رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أم�ره ؟! إن كان ريض لك�م فأنكحوه. ق�ال: فكأهنا جلت عن 
أبوهي�ا، وقاال: صدقِت، فذه�ب أبوها إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: إن كنَت رضيَتُه فقد 
رضيناه « ��� فكان هلا من اخلري ما كان ، قال أنس بن مالك ريض اهلل عنه راوي 

هذا احلديث: » فلقد رأيتها وإهنا ملن أنفق بيت يف املدينة «. 

وتلك فاطمة بنت قيس ريض اهلل عنها يتقدم هلا رجان من أرشاف العرب، 
ومها معاوية بن أيب س�فيان وأبو اجلهم ريض اهلل عنها، فجاءت تستش�ري النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص أهيا ختتار، فيش�ري إليها النبي ملسو هيلع هللا ىلص أن تتزوج أس�امة بن زيد، فكرهت ذلك 
 أوالً ؛ إذ كان رجًا شديد السواد ومن املوايل ���، ولكنها تزوجته فقط إلشارة 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، إذ قال هلا: » انكحي أسامة بن زيد «. قالت: فكرهته، ثم قال: 
» انكحي أسامة «. قالت: فنكحته فجعل اهلل فيه خريًا واْغَتَبْطُت به ���. 

وقد عفا الصحابة عن أرساهم من أهل هوازن، وتنازلوا عن حقهم فيهم 
عندما عرض عليهم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  ذلك ، وذلك حينا جاء وفد قبيلة هوازن 

��� أخرجه أمحد يف املسند �/��6 ، وقال اهليثمي يف املجمع �68/9: رواه أمحد والبزار 
إال أنه قال: » فكأنا حلت عن أبوهيا عقاالً «. ورجال أمحد رجال الصحيح .

��� ينظر رشح النووي عىل مسلم ��7/�0 – ��8 .
��� أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الطاق، باب املطلقة ثاثًا ال نفقة هلا �رشح النووي 

. ���8 - ��7/�0
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إىل رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  تائب�ن، فكان يف ذلك تأليف لقلوهبم، ودعوة ملن مل يس�لم 
منهم، فقد روى البخاري عن املس�ور ب�ن خمرمة ريض اهلل عنها ومروان: » أن 
النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص ح�ن ج�اءه وفد هوازن ق�ام يف الناس فأثنى عىل اهلل ب�ا هو أهله ثم 
قال: » أما بعد، فإن إخوانكم جاؤونا تائبني، وإين رأيت أن أرد إليهم س�بيهم، 
فم�ن أح�ب منكم أن ُيطجَيِّبجَ ذلك فليفعل، ومن أحب أن يكون عى حظه حتى 
نعطيه إياه من أول ما يفيء اهلل علينا فليفعل « فقال الناس: طيَّبنا لك « ��� . أي 

أعتقناهم وطبنا بذلك نفسًا .

وم�ا حتمل�وا أن يروا رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أِرقًا، رقة منه ملسو هيلع هللا ىلص  ملا س�مع أنن عمه 
العباس بن عبد املطلب ريض اهلل عنه، وهو يف وثاقه عندما أرس ببدر، فعن ابن 
عباس ، قال : لّما أمسى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يوم بدر واألسارى حمبوسون بالوثاق، 
ب�ات رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  س�اهرًا أول الليل ، فق�ال  له أصحابه : يا رس�ول اهلل ما 
ل�ك ال تن�ام ؟ - وقد أرس العباس رجل من األنصار - فقال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : 
» س�معت أن�ني عمي العباس يف وثاقه «، فأطلقوه ، فس�كت، فنام رس�ول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص ���. 

وع�ن يزيد ب�ن األصم أن العب�اس عم رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان ممن خرج مع 
املرشك�ن ي�وم ب�در ف�أرس فيم�ن أرس  منه�م، وكانوا قد ش�دوا وثاقه، فس�هر 
النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص تل�ك الليلة ومل ينم، فقال له بعض أصحابه: ما أس�هرك يا نبي  اهلل؟ 

��� أخرجه البخاري يف صحيحه ، كتاب اهلبة، باب من رأى اهلبة الغائبة جائزة �/��9، 
ويف مواضع أخرى .

��� أخرجه الفسوي يف املعرفة والتاريخ، �/ 505- 506، أخبار عبد اهلل بن عباس، وأبيه 
العباس. وأخرجه البيهقي يف سننه  �/ �77، كتاب السري، باب األسري يوثق.
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فقال: » أس�هر ألن�ني العباس «، فقام رجل من الق�وم فأرخى من وثاقه، فقال 
رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » مايل ال أس�مع أن�ني العباس؟ « فقال رج�ل: أنا أرخيت من 

وثاقه. فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  » فافعل ذلك باألرسى كلهم « ���.

فهذه األمثلة وغريها تدل عىل تعايل هذا املجتمع عىل رغبات نفس�ه إىل ما 
حيبه اهلل ورسوله، وأنه ما كان له وال يعقل أبدًا أن يتحول هذا املجتمع بمجرد 
وفاة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، كا تومهه بعض املتومهن ، وإن رسعة هذه االستجابة ال 

تزال مؤثرة فينا حتى اآلن وهي متثل لنا قدوة صاحلة .

ثانيًا: التواضع وإنكار الذات: 

ومن سات هذا املجتمع أيضًا أنه ترقت أخاقه فأصبح الفيصل عنده هو 

��� االستيعاب البن عبد الرب ، ترمجة العباس بن عبد املطلب. وذكره ابن اجلوزي يف صفة 
الصفوة ، العباس بن عبد املطلب �/ 5�0 .

ب�ل إهن�م رجعوا ع�ن غضبه�م، وتنازلوا ع�ا يمكن أن يك�ون حقًا هل�م، إكرامًا 
لرس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وجتنبًا إليذائه ملسو هيلع هللا ىلص يف أمر ال خيلو منه الناس، حبًا ألهلهم عندما 
توج�د أس�بابه، فعن اب�ن عباس ريض اهلل عنه�ا: » أن رجًا وق�ع يف أب كان له 
يف اجلاهلي�ة، فلطم�ه العباس، فجاؤوا قوم�ه فقالوا : ليلطمنه كا لطمه، فلبس�وا 
الس�اح، فبل�غ ذلك النبي ملسو هيلع هللا ىلص فصعد املنرب فقال: » أهي�ا الناس، أي أهل األرض 
تعلم�ون أك�رم عى اهلل عز وجل؟ « قالوا: أنت، قال: » فإن العباس مني وأنا منه، 
ال تس�بوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا « فجاء القوم فقالوا: يا رس�ول اهلل نعوذ باهلل من 
غضبك، استغفر لنا « . أخرجه النسائي يف سننه، كتاب القسامة، القود من اللطمة 
7/ 8، وهذا لفظه . واحلاكم يف املستدرك �/ ��9، كتاب معرفة الصحابة، ذكر 
إس�ام العب�اس . وق�ال الذهبي : صحيح. وصحح العراقي إس�ناد النس�ائي يف 

املغني عن محل األسفار- ختريج أحاديث اإلحياء �/ �78 .
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االستقامة، ال املظهر وال كثرة املال، فكانوا ما استطاعوا أبعد الناس عن الكرب 

 ورؤي�ة حظ�وظ النفس، فا حيق�ر أحدهم أخاه، وال يس�تعي غن�ي عىل فقري، 

وال حاكم عىل حمكوم، وال قوي عىل ضعيف، اس�تجابة لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: » بحس�ب 

امرئ من اإلثم أن حيقر أخاه املسلم « ���.

وقد أوقفهم رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عىل تلك احلقائق يف مواقف عدة، فبن هلم 

 أن مق�ام اإلنس�ان بعمله، وبحس�ن بائه يف س�بيل اهلل، فعن أن�س بن مالك 

ريض اهلل عنه قال: » كان رجل من أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقال له: جليبيب، 

يف وجهه دمامة، فعرض عليه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص التزويج، قال: إذن جتدين كاسدًا. 

 فقال: » غري أنك عند اهلل لس�ت بكاس�د « ���، وبعد انتهاء غزوة أحد يقول 

النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص: » ه�ل تفق�دون من أح�د ؟ «. قال�وا: ال. ق�ال ملسو هيلع هللا ىلص: » لكني أفقد 

جليبيب�ًا فاطلبوه «. فطل�ب يف القتىل، فوجدوه إىل جنب س�بعة قد قتلهم ثم 

قتلوه، فأتى النبي ملسو هيلع هللا ىلص فوقف عليه فقال: » قتل سبعة ثم قتلوه، هذا منِّي وأنا 

منه، هذا منِّي وأنا منه « ���. 

��� ينظر املجتمع املدين ص 85 . واحلديث أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الرب والصلة، 
باب حتريم ظلم املسلم وخذله واحتقاره �رشح النووي ���7-��6/�6 .

��� رواه أب�و يع�ىل يف املس�ند 89/6 ، وق�ال اهليثم�ي �75/4: رواه أب�و يع�ىل ورجال�ه 
ثقات،وله طرق يف املناقب رواها أمحد وغريه.

 ��� أخرج�ه مس�لم يف صحيح�ه، كت�اب فضائ�ل الصحاب�ة، باب م�ن فضائ�ل جليبيب 
ريض اهلل عنه �رشح النووي ��45/�6.
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من مواقف الصحابـــة:

وقد أثمرت توجيهات اهلل ورس�وله يف أنفسهم تواضعًا، وإنكارًا لذاهتم، 
فا كانوا يس�تنكفون أن يعملوا حتت إمرة من خيتاره رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أو خليفته 
من بعده ، حتى ولو كان أصغر منهم، وال مانع عندهم أن يعود أحدهم مأمورًا 
بعد أن كان أمريًا، وأن يرجع إىل احلق إذا تبن له، هذا كله له من الوقائع الكثرية 

ما يدلل عليه.

فنج�د أب�ا بك�ر الصدي�ق ريض اهلل عن�ه يبعث�ه رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أم�ريًا عىل 
 احلج باملس�لمن يف العام التاس�ع، ثم يرس�ل رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عي بن أيب طالب 
 ريض اهلل عن�ه ؛ ليبل�غ للناس س�ورة براءة يف احلج، فيلحق ب�أيب بكر فيقول له 
أبو بكر ريض اهلل عنه: » أمري أم رسول ؟ قال: بل رسول، أرسلني رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
ب�رباءة أقرؤها عىل الناس يف مواقف احلج « ���، فأبو بكر هو الذي يس�أل ولو 

علم أن رسول اهلل جعله أمريًا ، لرتك له منصب اإلمارة . 

�ُرُه  وأس�امة بن زيد ريض اهلل عنها - وهو اب�ن ثانية عرش عامًا - ُيَؤمِّ
الرس�ول ملسو هيلع هللا ىلص عىل جيش لغزو الش�ام ويف اجليش عمر بن اخلطاب والكبار 
من الصحابة، فلم ير حتى تويف رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ���، فنجد أبا بكر الصديق 
وه�و اخلليفة يميش إىل أس�امة يكلمه أن يرتك له عمر لعدم اس�تغنائه عنه، 

��� أخرجه النس�ائي، كتاب مناس�ك احلج، اخلطبة قبل ي�وم الرتوية �47/5، والدارمي 
كتاب املناسك �/���9، وقال حمققه حسن سليم أسد: إسناده صحيح، والبيهقي 

كتاب احلج، باب اخلطب التي يستحب لإلمام أن يأيت هبا يف احلج 5/��� . 
��� ينظر سري أعام النباء ، ترمجة أسامة بن زيد �/497 . 
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فيأذن أس�امة لعمر . يقول عروة بن الزبري: » فا رئي جيش كان أس�لم من 
ذلك اجليش « ���.

ويف موقف الس�قيفة الختيار خليفة للمس�لمن بعد رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص نجد 
أب�ا بك�ر ال يقدم نفس�ه، بل يقول لألنص�ار وللحارضين - ك�ا يرويه عمر بن 
اخلط�اب -: » قد رضيت لك�م أحد هذين الرجلن فبايعوا أهيا ش�ئتم، فأخذ 
بي�دي وبي�د أيب عبيدة بن اجلراح « ، يقول عمر: » فلم أكره مما قال غريها، كان 
َر  ُبني ذلَك ِمْن إِْثٍم- أحبَّ إيل من أن أتأمَّ م فت�رضب عنقي- الَ ُيَقرِّ واهلل أن ُأق�دَّ
ع�ىل ق�وم فيهم أبو بكر « ���. ثم تكون االس�تجابة من األنصار واملهاجرين يف 
ه��ذه اجللس�ة فيختارونه عن رض�ا ���، فأبو بكر ال يقدم نفس�ه وعمر ال ينكر 
من قوله إال أنه قدمه للبيعة، واألنصار أرسع اس�تجابة للحق بعدما تبن هلم ، 

فه�ذه هي مواقف الرجال، وهذه هي تربية رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  !  . 

ومن ش�واهد ه�ذا التواضع أيضًا ما كان من ع�ي بن أيب طالب ريض اهلل 
عن�ه إذ يس�أله ابن�ه عن خري الناس بع�د أيب بكر وعمر، يقول ابن�ه: » قلت: ثم 

أنت ؟ قال: ما أنا إال رجل من املسلمن « ��4.

ونج��د س�يدنا س�عيد ب�ن زي�د خيرب ع�ن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بأس�اء العرشة 

��� ينظر الطبقات الكربى البن سعد ترمجة أسامة 50/4 .
��� أخرجه البخاري كتاب املحاربن، باب رجم احلبىل من الزنا �506/6.

��� سيأيت ص ��0-��� يف مبايعة عي أليب بكر ريض اهلل عنها .
��4 أخرجه البخاري يف صحيحه ، كتاب فضائل الصحابة، باب قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص : لو كنت 

متخذًا خليًا الختذت أبا بكر �/���4 .
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 املبرشي�ن باجلن�ة ، فيخ�رب بتس�عة وال يذك�ر نفس�ه م�ع أن�ه منه�م ، فيق�ول:
  » ولو ش�ئُت لس�ميُت لكم العارش « ���، ويف رواية الرتمذي والنس�ائي قالوا: 
» ننشدك اهلل يا أبا األعور، من العارش ؟ قال: نشدتموني باهلل ، أبو األع�ور يف 

الجن�ة « ��� . وهو سعيد بن زيد، يعني نفسه .

ف�كل هذه أمثلة مل�ا كان علي�ه الصحابة م�ن التواضع وإن�كار الذات، 
والرج�وع إىل احل�ق، وال ش�ك أن جمتمع�ًا تعاىل ع�ن الكرب ورؤي�ة حظوظ 
النفس حيق له أن يكون جمتمع اس�تقرار وأمن وتواد وتآلف، وأن يكون خري 

ما نتمثله يف حياتنا .

ثالثًا: كسر حدة العصبية:

ومن س�ات هذا املجتمع أنه قد كرت فيه حدة العصبية القبلية، وتطهر 
من عصبية اجلاهلية، حتى كادت تتاشى بعد أن كانت مرتسخة يف نفوسهم ، 
كل ذلك بتوجيهات كتاب اهلل وتربية رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، املبينة ملنزلة أخوة اإليان 
وأن املسلمن نسيج واحد ، وأن الوالء إنا يكون هلل ولرسوله ، وما سوى ذلك 
دع�وى جاهلية منت�ة، قد أمروا برتكها كا قال ملسو هيلع هللا ىلص: » ما ب�ال دعوى اجلاهلية « 
ث�م ق�ال هلم: » دعوها فإهنا منتن�ة « ���، وق�ال يف حجة الوداع مبينًا ما أنعم اهلل 

��� أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب السنة، باب يف اخللفاء �05/5 . 
��� أخرج�ه النس�ائي يف فضائل الصحابة ص �07 ، والرتمذي يف س�ننه أبواب املناقب، 

باب مناقب عبد الرمحن بن عوف �0�/6 . 
��� أخرجه البخاري ، كتاب التفسري، سورة املنافقن، باب قوله: �سواء عليهم أستغفرت 

هلم� �86�/4 ، ��86 .
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ب�ه عليهم باإلس�ام ورشائع�ه: » إن اهلل تعاىل قد أذهب عنك�م ُعبِّية اجلاهلية ، 

وفخره�ا باآلب�اء ، إنا هو مؤمن تقي ، أو فاجر ش�قي ، الن�اس كلهم بنو آدم، 

وآدم خل�ق م�ن ت�راب ، ق�ال اهلل تع�اىل: ﴿ ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  

 .��� »  ﴾ ژ  ڈ   ڈ    ڌڎ  ڎ   ڌ   ڍ  ڍ   ڇڇ  ڇ     چ  ڇ   چ   
ومعنى ُعبِّية اجلاهلية أي: فخرها وتكربها ونخوهتا .

فنجد تلك العصبية قد استبدلت بالوالء هلل وللرسول وحلت حملها أخوة 

َهت ه�ذه القبلية التوجيه الصحيح، حتى مل تع�د إال تنظيًا إداريًا  اإلي�ان، وُوجِّ

نافع�ًا ، ق�د تعلقت به بعض األح�كام الرشعية القليلة الت�ي مرجعها إىل تنظيم 

شؤون احلياة والتكافل فيا بينهم ، وأن كل واحد منهم قد ُحِكَم با ُحِكَم به مجيُع 

أفراد املسلمن من الطاعة هلل ولرسوله ، ومن َثمَّ الطاعة لويل أمر املسلمن.

وال ش�ك أن أعىل صور هذا الوالء وهذه األخوة ِ كانت يف جمتمع املدينة 

املنورة، عىل ما فيه من تنوع قبي، وأفراد من أماكن شتى ، وقد ظل هذا املجتمع 

قدوة لبقية جمتمعات الصحابة واملسلمن .

يق�ول الدكت�ور أك�رم ضي�اء العم�ري: » وخاص�ة الق�ول أن املجتم�ع 

�ا يرتبط باإلس�ام، وال يعرف   امل�دين ال�ذي أقامه اإلس�ام كان جمتمع�ًا عقديًّ

��� أخرجه اإلمام أمحد يف مس�نده �/��5 واللفظ له، وأخرجه أبو داود يف س�ننه، كتاب 
األدب، ب�اب يف التفاخ�ر باألحس�اب 4/���، والرتم�ذي يف س�ننه ، كتاب أبواب 
تفس�ري القرآن ، سورة احلجرات ، والبيهقي يف س�ننه، كتاب الشهادات، باب شهادة 

أهل العصبية 7�5/5، �0/��� بلفظ مقارب .
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امل�واالة إال هلل ولرس�وله وللمؤمن�ن، وه�و أعىل أن�واع االرتب�اط وأرقاها إذ 

يتصل بوحدة العقيدة والفكر والروح ، فاملؤمنون بعضهم أولياء بعض تتكافأ 

دماؤهم، ويس�عى بذمته�م أدناهم، وهم يد عىل من س�واهم، وه�ذا املجتمع 

مفتوح ملن أراد أن ينتمي إليه مها كان لونه أو جنسه، عىل أن ينخلع من صفاته 

اجلاهلية، ويكتسب الشخصية اإلسامية ليتمتع بسائر احلقوق « ��� .

* * *

��� املجتمع املدين ص 84 .
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املبحث الثالث 

معامل التكافل بني الصحابة

إن م�ن أبرز املظاهر التي تع�رب عن التواد واإلخاء ب�ن الصحابة التكافُل 

فيا بينهم، والذي يعد سمة من سات جمتمعهم، ويضع نموذجًا فريدًا للوحدة 

واألخوة اإلسامية .

ولي�س حديثنا هنا عن ال�زكاة التي تؤخذ من األغنياء ف�رتد عىل الفقراء، 

وال ع�ن َمَثٍل من أعظم أمثلة التكاف�ل يف التاريخ، وهو املؤاخاة بن املهاجرين 

واألنصار، التي كان من أعاهلا أن املهاجرين ظلوا يش�اركون األنصار ثارهم 

حت�ى فت�ح اهلل عليه�م خي�رب يف العام الس�ابع من اهلج�رة، فأصب�ح عندهم ما 

يكفيهم كا جاء يف حديث البخاري عن أنس بن مالك ريض اهلل عنه قال: » ملا 

ف�رغ من قتل أهل خيرب- يعني قتاهلم - فانرصف إىل املدينة، رد املهاجرون إىل 

األنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثارهم « ��� .

وليس حديثنا أيضًا عن صدقات عظيمة حصلت منهم عند شدة احلاجة، 

ك�ا تص�دق عمر ب�ن اخلطاب بنص�ف ماله ، وأبو بك�ر الصديق بال�ه كله لّما 

 دعاه�م رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص للصدق�ة ، فق�د روى عمر ب�ن اخلطاب ق�ال: » وأتى 

��� صحي�ح البخ�اري ، كت�اب اهلب�ة، باب فض�ل املنيح�ة �/9�6 -9�7 ، ومس�لم يف 
صحيح�ه ، كتاب اجله�اد، باب رد املهاجري�ن إىل األنصار منائحه�م �رشح النووي 

���9/��
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أب�و بكر بكل ما عنده فقال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » يا أب�ا بكر ما أبقيت ألهلك ؟ «، 

ق�ال: أبقي�ت هلم اهلل ورس�وله « ��� . أو كتجهيز عثان ب�ن عفان ريض اهلل عنه 
جليش العرة باله، وتكفله فيه بكل يشء حتى خطام الناقة وعقاهلا ��� .

وحديثنا هنا عن صور أخرى ظلت مستمرة يف جمتمعهم ، وعن أنواع من 
التكافل والرب شاعت يف حياهتم . 

نتناوهلا من خال السات اآلتية:

�- اهلدايا والصات .
�- تبادل املنافع فيا بينهم .

�- الوقف .
4- إنظار املعرين .

5- قضاء الديون .

أواًل: اهلدايا والصـالت:

الصحاب�ة  اخل�ري يف جمتم�ع  باهلدي�ة س�مة م�ن س�ات  التواص�ل   يع�د 
ريض اهلل عنهم، وهو أحد األسباب املقربة بينهم، فهو من ناحية سبب لتحصيل 

��� أخرجه أبو داود يف س�ننه ، كتاب الزكاة، باب الرخصة يف ذلك �/�79 ، والرتمذي 
يف س�ننه ، يف املناق�ب باب مناق�ب أيب بكر الصديق 5�/6 ، قال هذا حديث حس�ن 

صحيح.
��� تنظر الرواية يف صحيح البخاري ، كتاب الوصايا، باب إذا أوقف أرضًا وبئرًا واشرتط 
�/���0وغريه، وسنن النسائي ، كتاب األحباس ، باب وقف املساجد 6/���- 

��6 ، ومسند أمحد �/70 .
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التواصل، وإذهاب للحرج عمن يتحرج أن يقبل الصدقة، وهو إذهاب للوحشة 
بن الش�خص وبن من ال يعرفه، ومؤكد للمودة بن املتجاورين واملتخالطن، 

ومن ناحية أخرى سبب من أسباب تسكن النفس وهتدئة القلب، إن ُوِجَدت 

الشحناء أو حصلت العداوات .

وقد كانت سنة التهادي من السنن التي دهلم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عليها، فقال: 

» ته�ادوا حتاب�وا « ��� ، وكان رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص املثل يف ذل�ك، يقبل اهلدية ويثيب 

عليها، كا قالت السيدة عائشة ريض اهلل عنها قالت: » كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقبل 

اهلدية ويثيب عليها « ��� .

مون م�ن اهلدية ما جيدون وما يقدرون عليه حتى ولو  ف�كان الصحابة ُيَقدِّ

 كان عظ�ًا قلي�ل اللحم، كا قال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص للنس�اء: » يا نس�اء املس�لات 

�نجَ ش�اٍة « ��� . والفرس�ن ه�و الظلف، وهو  ال حتق�رنَّ ج�ارٌة جلارهت�ا ولو فِْرسجَ

عظ�م قليل اللحم، ف�ا متتنع املرأة عن إعطاء اهلدية، ول�و كانت قليلة، مبالغة 

��� أخرج�ه البخ�اري يف األدب املفرد، ب�اب قبول اهلدية �/�40، وأبو يعىل يف مس�نده 
��/9 ، والبيهقي يف س�ننه، كتاب اهلبة، باب التحريض عىل اهلبة واهلدية �69/6، 
�ن ابن حجر إس�ناده يف بلوغ املرام ص �09، ويف التلخيص احلبري كتاب اهلبة  وحسَّ

 . 70-69/�
��� أخرجه البخاري يف صحيحه ، كتاب اهلبة، باب املكافأة يف اهلبة �/��9 .

��� أخرج�ه البخ�اري يف صحيحه ، كتاب اهلبة وفضلها، ب�اب فضلها والتحريض عليها 
�/907، وغ�ريه ، ومس�لم يف صحيح�ه كتاب الزكاة، باب احلث ع�ىل الصدقة ولو 

بالقليل �رشح النووي 7/���� . 
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 يف حتصي�ل ه�ذه الفضيلة، وخاصة بن اجلريان، وتقول الس�يدة عائش�ة أيضًا: 

» ي�ا رس�ول اهلل، إن يل جاري�ن ف�إىل أهي�ا أه�دي ؟ ق�ال:» إىل أقرهب�ا من�ك 
بابًا «���.

ثانيًا: تبادل املنافع فيما بينهم:

وتميز ه�ذا املجتمع بالبساطة، وعدم التكلف، فقد كانوا يتبادلون املنافع 
واألدوات املعيشية ، كالدواب والثياب، وغريها .

�ا استعارة الدواب، فقد ورد عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، إذ استعار ملسو هيلع هللا ىلص فرسًا  فأمَّ
من أيب طلحة األنصاري ��� .

وكان�وا يس�تعريون من بعضهم الش�ياه والنوق ذات اللب�ن حيلبوهنا ثم 
ُة  ْقحجَ يردوهن�ا ألصحاهب�ا كا جاء عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ق�ال: » نِعمجَ املجَنيح�ُة اللِّ
فيُّ ... « ���. واللقحة الصفي: هي الناقة أو الشاة  اُة الصَّ الشَّ ًة، وجَ الصِفيُّ ِمنْحجَ

احللوب ذات اللبن الكثري.

وق�د دلهم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عىل تلك اخلصلة خاصة للحاجة إليها وتيرها 
صلًة أجَعالُهنَّ  للكث�ري منه�م ، وأكدها يف مجلة من مجل اخلري، فقال: » أجَربجَعونجَ خجَ

��� أخرج�ه البخ�اري يف صحيح�ه ، كت�اب الش�فعة، ب�اب أي اجلوار أق�رب �/788 ، 
وكتاب اهلبة وفضلها، باب بمن يبدأ اهلدية �/9�6 . 

��� أخرج�ه البخ�اري يف صحيح�ه ، كت�اب اهلب�ة وفضلها، باب من اس�تعار م�ن الناس 
�/9�6 ، وغريه .

��� أخرجه البخاري يف صحيحه ، كتاب اهلبة وفضلها، باب فضل املنيحة �/9�6 . 



63

ْوُعوِدها  صلٍة منها رجاءجَ ثجَواهِبا وتصديقجَ مجَ نِْز ، ما من عامل يجَعمُل بِخجَ �ُة العجَ نِيحجَ مجَ

إال أجَدخل�ُه اهللُ هِب�ا اجلن�ةجَ « ��� فحرص�وا ع�ىل ه�ذا الته�ادي وما تي�ر هلم من 

الصدقات، فكانت ُوْصلًة هلم، وُطْعمًة وكفايًة ملن ال جيد منهم . 

وأما اس�تعارة الثياب فذاك كا جاء عن الس�يدة عائشة وهي تتحدث عن 

أث�واب هلا، مما تع�رف به هذه الع�ادة اجلميلة، قال�ت: » كان يل منهن ِدْرٌع عىل 

ُ باملدينة إال أرسلْت إيلَّ تستعريه « ���.  عهد رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فا كانت امرأة ُتَقنَّ

والدرع هو القميص، فكانت تستعريه املرأة إذا تزوجت لتدخل به عىل زوجها، 

فانظر إىل عادات اخلري بينهم.

وكذا عندما أمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص النساء بحضور صاة العيد، وبعضهن ال جيدن 

م�ن الثي�اب ما خيرجن ب�ه، قالت امرأة: » يا رس�ول اهلل: عىل إحدانا بأس إذا مل 

ْليجَْشهْدنجَ  يكن هلا جلباب أن ال خترج ؟ فقال » لُِتْلبِْس�ها صاحبُتها ِمْن جلباهبا، فجَ

اخلريجَ ودعوةجَ املؤمننيجَ « ��� .

وج�اء أيض�ًا يف حدي�ث توبة كعب ب�ن مالك ريض اهلل عنه، أنه كس�ا من 

ج�اء يب�رشه بالتوب�ة با عن�ده من الثياب، واس�تعار ه�و ثيابًا م�ن جريانه، قال 

��� السابق �/9�7 .
��� أخرج�ه البخ�اري ، كت�اب اهلب�ة وفضله�ا، ب�اب االس�تعارة للع�روس عن�د البن�اء 

.9�6/�
��� أخرجه البخاري، كتاب العيدين، باب شهود احلائض العيدين�/��� ، ويف مواضع 
أخرى . ومسلم يف صحيحه، كتاب صاة العيدين، باب إباحة ذكر خروج النساء يف 

العيدين إىل املصىل �رشح النووي �4�0/6 . 
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كعب ريض اهلل عنه: » فلا جاءين الذي سمعت صوته يبرشين نزعت له ثويَبَّ ، 

فكسوته إيامها ببرشاه ، واهلل ما أملك غريمها يومئذ ، واستعرُت ثوبن فلبستها، 

وانطلقت إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص « ���.

 وم�ن االش�رتاك يف أدوات املعيش�ة م�ا يروي�ه اإلمام مس�لم عن الس�يدة 

أم هش�ام بنت حارث�ة بن النع�ان األنصارية ريض اهلل عنها قال�ت: » لقد كان 

تنورنا وتنور رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص واحدًا سنتن أو س�نة وبعض سنة « ���. والتنور: 

ه�و الفرن . 

وم�ن المواق�ف القريب�ة م�ن ذلك ما حتكيه الس�يدة أس�اء بن�ت أيب بكر 

ريض اهلل عنها من حسن جوار األنصار، وحتننهم عىل من معهم، وكيف كانوا 

يساعدوهنا فيا ال حتسنه، فتقول : » تزوجني الزبري وما له يف األرض من مال وال 

مملوك وال يشء غري فرس�ه، قالت: فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤنته وأسوسه 

وأدق الن�وى لناضحه وأعلفه وأس�تقي امل�اء وأخرز غربه وأعج�ن، ولم أكن 

أحسن أخبز، وكان خيبز يل جارات من األنصار، وكن نسوة صدق ...« ���.

��� أخرجه البخاري، كتاب املغازي، باب حديث كعب بن مالك �607/4 ، ومس�لم، 
كتاب التوبة، باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه �رشح النووي �97/�7.

��� صحي�ح مس�لم ، كت�اب اجلمع�ة، ب�اب ختفي�ف الص�اة واخلطب�ة �رشح الن�ووي 
.��99/6

���  متف�ق علي�ه، أخرج�ه البخ�اري يف صحيح�ه ، كت�اب الن�كاح، ب�اب الغ�رية ، برقم 
��49�6، ومسلم يف صحيحه ، كتاب السام ، باب جواز إرداف املرأة األجنبية إذا 
أعي�ت يف الطري�ق، رقم �����8، ومعنى الناضح هو البع�ري الذي حيمل عليه الماء 

للسقيا، ومعنى أخرز غربه أخيط وأصلح دلوه .
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وق�د أوضح النبي ملسو هيلع هللا ىلص هذه اخلصال احلميدة لألنصار فقال ملسو هيلع هللا ىلص فيما روته 
الس�يدة عائش�ة عنه : » م�ا ضر امرأة نزلت بني بيتني م�ن األنصار أو نزلت بني 

أبوهيا «���.

فه��ذه بعض مظاهر حس�ن اجل�وار ومظاه�ر الصلة وامل�ودة التي كانت 
س�ائدة بينهم، فليت هذه اخلال الطيبة ، وليت تلك البساطة وه�ذه السخاوة 

يف النفوس تع�ود وحتيا فينا ثانية. 

ثالثًا: الوقف يف سبيل اهلل:

وم�ن مظاه�ر الصلة تل�ك األوق�اف الت�ي كان�وا يوقفوهنا، فق�د أوقفوا 
األرايض يف س�بيل اهلل، هي�دى منه�ا لألق�ارب، ومن ينزل هبم م�ن الضيوف ، 
وللمحتاجن، كا أوقف عمر بن اخلطاب، وأبو طلحة األنصاري وكا أوقف 
عثان بن عفان بئر رومة، وكان دلوه فيها كدالء املس�لمن، وتصدق الزبري بن 
العوام وغريه بدورهم ، وغري ذلك الكثري؛ كل ذلك طلبًا لمرضاة اهلل َعزَّ وَجلَّ 

وصلة للرحم، وعونًا للمحتاجن وُنُزالً للزائرين ���. 

أرأيتم جمتمعًا أرقى من جمتمعهم ؟! 

��� أخرجه ابن حبان برقم ����69 ، واحلاكم، كتاب معرفة الصحابة، ذكر فضيلة أخرى 
لألوس واخلزرج �/ �9، وقال صحيح عىل رشط الشيخن ، وأمحد �57/6، وقال 

اهليثمي 40/�0 : رواه أمحد والبزار ورجالهما رجال الصحيح  .
��� تنظر الروايات يف صحيح مسلم: كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة عىل األقربن 
والزوج واألوالد ولو كانوا مرشكن �رشح النووي �85/7، وكتاب الوصية ، باب 
الوق�ف . �رشح الن�ووي ��/�88 . وصحي�ح البخاري، كت�اب الوصايا، باب إذا 

أوقف أرضًا أو بئرًا واشرتط �/���0 ، وغريه . 
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رابعًا: إنظار املعسرين: 

وكان م�ن هدهيم ريض اهلل عنهم إنظاُر املعر والوضُع عنه من الدين؛ 
رمحة به، وختفيفًا عنه، وإعانة له عىل سداده، وليس ذلك من ُمْطَلِق الصدقات 
العام�ة التي اعتادوه�ا، ولكنها صدقات وأخاق فش�ت بينهم وخاصة فيا 

بن التجار.

 وق�د كان رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يأمره�م إذا نزل�ت بال أحده�م مصيبة بحيث 
ال يستطيع أن يويف ما عليه أن خيففوا عنه، كا روي عن جابر بن عبد اهلل: » أن 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص أمر بوضع اجلوائح « ��� .

وكان ملسو هيلع هللا ىلص يرش�دهم إىل الوض�ع عن املدين إذا أع�ر، بحيث يتصاحلون 
عن�د حل�ول ميعاد الدي�ن عىل ما فيه رفق هب�ذا املعر، كا ُرِوَي م�ن أمر النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص لكع�ب ب�ن مالك أن يتن�ازل عن نصف دينه لعدم ق�درة املدين عىل الوفاء 
ب�ه كامًا ، وذلك فيا رواه البخاري ومس�لم: عن عب�د اهلل بن كعب بن مالك 
 ق�ال: » فخ�رج إليها ] أي النبي ملسو هيلع هللا ىلص [ حتى كش�ف ِس�ْجَف حجرت�ه، فنادى: 

ْع من دينك هذا « . وأومأ إليه  » يا كعب « . قال: لبيك يا رسول اهلل . قال: » ضجَ
أي الشطر، قال: لقد فعلت يا رسول اهلل. قال:» قم فاقضه « ���.

��� أخرج�ه مس�لم يف صحيح�ه، كت�اب املس�اقاة، ب�اب وض�ع اجلوائ�ح �رشح النووي 
 . �46�/�0

��� أخرج�ه البخ�اري، كتاب املس�اجد، ب�اب التق�ايض واملازمة يف املس�جد �/�75، 
وكت�اب اخلصومات، باب كام بعض اخلصوم يف بعض �/�85 وغريها، ومس�لم 
كت�اب املس�اقاة، ب�اب اس�تحباب الوضع م�ن الّدْي�ن �رشح الن�ووي �464/�0 . 

وسجف احلجرة: هو السرت الذي يوضع عىل باهبا . 
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ف�كل ه�ذه مظاه�ر للم�روءة ، والتع�اون ع�ىل ال�رب والتقوى، ومواس�اة 
 املحت�اج، والرف�ق بأصحاب األعذار، وكلَّا عاش املس�لُم مع س�رية أصحاب 
رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وجده�م عىل قمة س�لم الفضائل، وأيقن أهن�م كانوا نعم األثر 

لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وهكذا جيب أن نعرفهم .

خامسًا: قضاء الديون:

وقض�اء الصحاب�ة بعضهم دي�ن بعض، وعفوه�م عن دي�ون بعض كان 
 حاص�ًا بينه�م، فق�د كان�وا يتحملون دي�ن من م�ات منهم حتى يص�ي عليه 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، يطلبون بذلك الرمحة إلخواهنم.

فعن سلمة بن األكوع ريض اهلل عنه: أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ُأيِتَ بجنازة ليصي عليها 
ْي�ن ؟ « . قالوا: ال، فصىل عليه، ث�م ُأتَِي بجنازة أخرى  فق�ال: » ه�ل عليه ِمن دجَ
ْي�ن ؟ « . قالوا: نع�م، قال: » صلوا ع�ى صاحبكم «.  فق�ال: » ه�ل علي�ه ِمن دجَ
فق�ال أب�و قتادة: عيَّ َدْينُُه يا رس�ول اهلل، فَصىلَّ علي�ه « ���. فكانوا كذلك حتى 

 
وسع اهلل عىل رسوله، فكان يسد عنهم ويقول: » أنا أْوىل باملؤمنني من أنفسهم، 

ْيٌن فعيلَّ قضاؤه، ومن تجَرك ماالً فهو لورثته « ���. فمن ُتويفجَ وعليه دجَ

ومن تلك الش�واهد واملواقف: التعاون عىل س�داد دين عظيم كان عىل 
الزبري بن العوام ريض اهلل عنه، فقد ترك الزبري دينًا عليه بلغ ألفي ألف ومائتي 

ألف � ��00000 �.

��� أخرجه البخاري، كتاب الكفالة، باب من تكفل عن ميت �/�80 . 
��� أخرج�ه البخ�اري، كتاب الكفالة، باب الّدْين �/805، ومس�لم يف صحيحه، كتاب 

الفرائض، باب من ترك ماالً فلورثته �رشح النووي ��/��6.
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 فق�د ع�رض حكيم بن ح�زام ب�ن خويلد وهو اب�ن أخي الس�يدة خدجية 

ريض اهلل عنه�ا ، وكان تاج�رًا ��� عىل عبد اهلل ب�ن الزبري أن يعينه يف قضاء دين 

أبيه ، وكذلك عرض عبد اهلل بن جعفر بن أيب طالب ريض اهلل عنها أن يتنازل 

 ع�ن حق�ه ، وكان ل�ه ع�ىل الزبري أربعائ�ة ألف، ونج�د معاوية بن أيب س�فيان 

ريض اهلل عنه�ا وغريه يش�رتون من عبد اهلل ب�ن الزبري ما بقي من األرض التي 

كان يبيعها لقضاء دين أبيه جربًا له وعونًا فيا بعد.

ولنلتقط من رواية البخاري بعض هذه الش�واهد، يقول الزبري بن العوام 

البن�ه عب�د اهلل: » إن م�ن أكرب مه�ي َلَدْينِي، أَف�رَتى يبقي ديننا من مالنا ش�يئًا ؟ 

 فق�ال: ي�ا بني بِ�ْع ما لنا فاق�ض دين�ي، وَأْوىَص بالثل�ث « ثم يقول ل�ه الزبري: 

 » ي�ا بن�ي إْن عجزت عنه يف يشء فاس�تعن عليه موالي . ق�ال: فواهلل ما دريت 

ما أراد حتى قلت: يا أبت من موالك ؟ قال: اهلل، قال: فواهلل ما وقعت يف كربة 

م�ن دين�ه إال قلت: يا موىل الزبري اقض عنه دينه فيقضيه ... «، » ... قال: فلقي 

حكي�ُم ب�ن حزام عبَد اهلل بن الزبري فقال: يا ابن أخي كم عىل أخي من الدين ؟ 

فكتمه فقال: مائة ألف، فقال حكيم: واهلل ما أرى أموالكم تس�ع هلذه، فقال له 

عب�د اهلل: أفرأيتك إن كان�ت ألفي ألف ومائتي ألف ؟ ق�ال: ما أراكم تطيقون 

هذا، فإن عجزتم عن يشء منه فاستعينوا يب «، ثم دعا عبد اهلل بن الزبري من كان 

له دين » فأتاه عبد اهلل بن جعفر وكان له عىل الزبري أربعائة ألف فقال لعبد اهلل: 

إن شئتم تركتها لكم، قال عبد اهلل: ال، قال: فإن شئتم جعلتموها فيا تؤخرون 

��� تنظر ترمجته يف سري أعام النباء �/44 .
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 إن أخرت�م، فق�ال عب�د اهلل: ال، قال: فاقطعوا يل قطعة، فق�ال عبد اهلل: لك من 
ها هنا إىل ها هنا، قال: فباع منها فقى دينه فأوفاه ... « ���. 

وشاهدنا هنا ليس يف إكرام اهلل للزبري بأن أعان بنيه عىل سداد هذا الدين 
الكب�ري، ولكن يف موقف حكيم بن ح�زام، ويف موقف عبد اهلل بن جعفر بن 
أيب طال�ب، ث�م يف موقف معاوية بن أيب س�فيان ومن معه؛ حيث اش�رتوا ما 
بق�ي م�ن األرض؛ حتى يك�ون بيد آل الزبري م�ال نقد، إذ مل يب�ق معهم مال 
 م�ن أث�ر ه�ذا الس�داد، وكل ذلك ناط�ق بتعاوهن�م، وتكاتفه�م، ومروءهتم 

ريض اهلل عنهم أمجعن.

* * *

��� أخرجه البخاري يف صحيحه ، كتاب اخلمس ، باب بركة الغازي يف ماله حيًا وميتًا... 
 . ���9-���7/�
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املبحث الرابع 

جمالس الصحابة ولقاءاتهم وتزاورهم 

إنَّ م�ن مظاهر التواصل بن الناس كث�رة اجتاعاهتم ولقاءاهتم، والتزاور 
في�ا بينه�م ، وقد كان ذل�ك واضحًا جلي�ًا يف حياة أصحاب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، 
فمجالس�هم عامرة بإكرام الزائرين، و بالتعليم والتذاكر والتشاور، والسمر با 

يريض اهلل َعزَّ وَجلَّ .

ونتناول هذا املبحث من خال سمتن:

�- التواصل من خال املجالس واللقاءات .
�- التواصل من خال التزاور . 

أواًل: التواصل من خالل اجملالس واللقاءات .

إذا ذكرت اللقاءات واملجالس عند املس�لمن األوائل، فأول ما يذكر من 
ذلك املس�اجد، وقد كان مس�جد رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص جممع الناس يف يوم اجلمعة، 
 وعن�د مه�ات األم�ور، وجمم�ع الكث�ري منه�م يف الصل�وات اخلم�س خل�ف 
رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وخل�ف خلفائ�ه من بع�ده ���، فكان حمل صلواهت�م ، وجملس 

��� وق�د كان يف املدين�ة ع�ىل عهد النبي ملسو هيلع هللا ىلص تس�عة مس�اجد كا روى الدارقطني يف س�ننه 
�كتاب اجلنائز ، باب تكرار املس�اجد� عن بكري بن األش�ج أنه: » كان باملدينة تس�عة 
مس�اجد مع مس�جد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يس�مع أهلها تأذين بال عىل عهد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
فيصلون يف مساجدهم، أقرهبا مسجد بني عمرو بن مبذول من بني النجار، ومسجد 
 بني س�اعدة، ومس�جد بني عبيد، ومس�جد بني س�لمة، ومس�جد بني راتج من بني 
عبد األش�هل، ومس�جد بني زريق، ومس�جد بني غفار، ومس�جد أس�لم، ومس�جد 

جهينة، ويشك يف التاسع�.
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تعلمهم، ومنتدى تشاورهم، وجممع الكثري من أمورهم، كافيًا ألن يكون سببًا 
للتواصل بينهم . 

وق�د كان�ت ألصح�اب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص باملدين�ة جمال�س ع�دة ، فكان�ت 
جمالس�هم عامة حول رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف املس�جد، وهناك جمال�س القراء وأهل 

الصفة، وجمالس األنصار ، وجملس املهاجرين .

وقد كانت جمالس�هم يف حياة رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وبعد وفاته جمالس مؤانسة ، 
ومدارسٍة لكتاب اهلل تعاىل، وذكٍر لآلخرة ولعجائب خلق اهلل، ولسنن رسول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص وآدابه وأيامه ، وأيام اجلاهلية وما أنعم اهلل به عليهم من اإلسام.

فع�ن س�اك ب�ن ح�رب ، ق�ال: قل�ت جلابر ب�ن س�مرة: » أكن�ت جتالس 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص ؟ قال: نعم ، وكان أصحابه جيلس�ون فيتناشدون الشعر ، ويذكرون 
 أش�ياء م�ن أم�ر اجلاهلي�ة ، فيضحكون ، ويتبس�م معه�م إذا ضحك�وا ، يعني 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص « ��� .

 وأم�ا جمالس الذكر والتذك�ر، فمنها ما رواه عبد الرمحن بن س�ابط، قال: 
» كان عب�داهلل ب�ن رواح�ة يأخ�ذ بيد النف�ر من أصحاب�ه فيقول: تعال�وا نؤمن 
س�اعة، تعال�وا فلنذك�ر اهلل ون�زدد إيان�ًا ، تعال�وا نذك�ره بطاعته لعل�ه يذكرنا 

بمغفرته « ���.

��� أخرجه البيهقي يف السنن الكربى ، كتاب الشهادات، باب شهادة الشعراء �40/�0، 
وأخرج�ه مس�لم يف صحيح�ه ، كت�اب الصاة، ب�اب فضل اجلل�وس يف مصاه بعد 

الصبح، ومل يذكر إنشاد الشعر �رشح النووي ��75/5 . 
��� أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف، كتاب اإليان والرؤيا 6��/�5 .
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وكذل�ك كانوا بعد وفاة رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فق�د كان عمر بن اخلطاب يأخذ 
بيد الرجل والرجلن من أصحابه فيتذاكرون ��� ، وكذلك كان يفعل معاذ بن 
جب�ل وغ�ريه ، فعن األس�ود بن هال املح�اريب قال: » قال يل مع�اذ اجلس بنا 

نؤمن ساعة - يعني نذكر اهلل « ��� .

وكانوا يتذاكرون فيها األحكام والس�نن والشعر واحلكمة، وحيرض معهم 
التابع�ون فيتعلمون منهم، فعن حممد بن عمرو العامري قال: » كنت يف جملس 
من أصحاب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فتذاكروا صاة رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص... احلديث « ���، 
 وي�روي أح�د التابعن وه�و أبو خال�د الوالبي ق�ال: » كنا نجال�س أصحاب 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فيتناشدون األشعار ويتذاكرون أيامهم يف اجلاهلية « ��4 .

فهكذا كانت جمالسهم، وهكذا كانت مؤانساهتم .

جملس املهاجرين: 

كان للمهاجرين جملس بمسجد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بن القرب واملنرب، يلتقون 
عن�ده، ويتش�اورون ��5 فيه يف أمورهم وأمور املس�لمن ، وهذا املجلس هو 

��� ينظر مصنف ابن أيب شيبة، كتاب اإليان والرؤيا 60�/�5 .
��� أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف، كتاب الزهد، كام معاذ بن جبل ��7/�9 ، وعلقه 

البخاري يف صحيحه بصيغة اجلزم، كتاب اإليان ، باب رقم � . 
��� أخرجه أبو داود يف سننه ، كتاب الصاة ، باب افتتاح الصاة �/486 . 

��4 أخرج�ه البيهق�ي يف الس�نن الك�ربى ، كت�اب الش�هادات، ب�اب ش�هادة الش�عراء 
�40/�0

��5 س�بق الكام يف املبحث األول من هذا الفصل عن تش�اور الصحابة ، وس�يأيت طرف 
منه يف الفصل الثالث .
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ال�ذي أعل�ن فيه عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه زواجه من الس�يدة أم كلثوم 
بنت عي ريض اهلل عنهما . 

فع�ن أيب جعف�ر حمم�د بن عي بن احلس�ن ريض اهلل عنه�م: » أن عمر بن 
: إنا حبس�ت  اخلط�اب خط�ب إىل عي ب�ن أيب طالب ابنت�ه أم كلثوم فقال عيٌّ
بن�ايت عىل بني جعفر، فقال عمر: أنكحنيها ي�ا عي، فواهلل ما عىل ظهر األرض 
رج�ل يرصد من حس�ن صحابتها ما أرصد، فقال ع�ي: قد فعلت، فجاء عمر 
إىل جملس املهاجرين بن القرب واملنرب- وكانوا جيلسون ثمَّ ، عي وعثان والزبري 
وطلح�ة وعبد الرمحن بن عوف، فإذا كان اليشُء يأيت عمَر من اآلفاق، جاءهم 
فأخربه�م ذلك واستش�ارهم فيه - فجاء عم�ر فقال: رفئوين فرف�ؤوه وقالوا: 
بم�ن يا أم�ري املؤمنن ؟ قال: بابنة ع�ي بن أيب طالب، ثم أنش�أ خيربهم، فقال: 
إن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: » كل نس�ب وس�بب منقطع يوم القيامة إال نس�بي وسببي «، 

وكنت قد صحبته فأحببت أن يكون هذا أيضًا « ��� . 

فه�ذا ه�و جمل�س املهاجري�ن ال�ذي كان�وا جيتمع�ون في�ه ، ويتواصل�ون 
ويتشاورون، ويتبادلون فيه احلديث عن شؤوهنم .

جمالس األنصار: 

وأم�ا جمالس األنصار، فكانت كثرية ، وأمهها س�قيفة بني س�اعدة، بل إنه 
إذا ذكرت السقائف وجواز االجتاع يف املجالس ذكر الفقهاء واملحدثون تلك 
الس�قيفة، ك�ا بوب البخ�اري: » باب ماجاء يف الس�قائف، وجل�س النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

��� أخرجه ابن س�عد يف الطبقات الكربى ��8/8 ، وس�عيد بن منصور يف س�ننه ، باب 
النظر إىل املرأة إذا أراد أن يتزوجها �/�46 – �47 .
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وأصحابه يف س�قيفة بني س�اعدة « ���، ويذكرون حتته�ا قصة اجتاع الصحابة 
فيها الختيار خليفة املسلمن بعد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص .

قال احلافظ ابن حجر يف الفتح: » وسقيفة بني ساعدة كانوا جيتمعون فيها، 
وكانت مش�رتكة بينه�م ، وجلس النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص معهم فيها عنده�م «. وقال بعده 
يف التعلي�ق عىل إيراد البخاري حلديث الس�قيفة: » والغ�رض منه أن الصحابة 

استمروا عىل اجللوس يف السقيفة املذكورة « ���.

وكان�ت لألنصار أفنية وجمالس يف الطرقات يتحدثون فيها ويتس�امرون ، 
وتق�ى فيها مصاحلهم ، وهي التي هناهم الرس�ول ملسو هيلع هللا ىلص عن اجللوس فيها أول 
األم�ر خمافة أال يقوموا بحقها، فاعتذروا لرس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بحاجتهم إليها، وأن 
فيها مصاحلهم ، وأهنم ال يذكرون فيها إال ماال بأس به، فأباحها هلم ودهلم عىل 

آداهبا، كا جاء يف أحاديث عدة .

 فع�ن أيب طلح�ة األنصاري ق�ال: » كن�ا قع�ودًا باألفنية نتح�دث ، فجاء 
رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، فق�ام علينا ، فق�ال: » ما لكم وملجالس الصع�دات ؟ اجتنبوا 
جمالس الصعدات « ، فقلنا: إنا قعدنا لغري ما بأس ، قعدنا نتذاكر ، ونتحدث، 
ق��ال: » إم�ا ال ، ف�أدوا حقه�ا: غض البرص، ورد الس�الم ، وحس�ن الكالم «. 
ويف رواي�ة أخ�رى قال: » غ�ض البرص ، وك�ف األذى ، ورد الس�الم، واألمر 

باملعروف، والنهي عن املنكر« ���. 

��� فتح الباري، كتاب املظامل ، باب ما جاء يف السقائف ��0/5 .

��� فتح الباري، كتاب املظامل ، باب ما جاء يف السقائف 5/��� .
��� أخرجه�ا مس�لم يف صحيحه، كتاب الس�ام ، باب من حق اجلل�وس عىل الطريق رد 

السام �رشح النووي �66/�4 - ��67 . 
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وجمال�س األنصار هذه جمالس ذكر للس�نن وأخبار رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، فعن 
ط�ارق بن عبد الرمح�ن القريش قال: » جاء رافع ب�ن رفاعة إىل جملس األنصار 
 فق�ال: لق�د هنان�ا نب�ي اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اليوم فذك�ر أش�ياء، وهنانا عن كس�ب األمة إال 

ما عملت بيدها. وقال هكذا بأصابعه نحو اخلبز والغزل والنفش « ��� .

�ا ذك�ر أي�ام رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، ومودته لألنص�ار وم�ا كان خيصهم به،  وأمَّ
فذل�ك ك�ا رواه أنس بن مال�ك يف مرض النبي ملسو هيلع هللا ىلص الذي ت�ويف فيه، قال: » مر 
أب�و بكر والعب�اس ريض اهلل عنها بمجلس من جمال�س األنصار وهم يبكون، 
فق�ال: م�ا يبكيك�م ؟ قالوا: ذكرنا جمل�س النبي ملسو هيلع هللا ىلص منا، فدخ�ل عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
فأخربه بذلك، قال: فخرج النبي ملسو هيلع هللا ىلص وقد عصب عىل رأس�ه حاشية برد، قال: 
 فصع�د املن�رب ومل يصع�ده بعد ذل�ك اليوم، فح�م�د اهلل وأثن�ى عليه، ثم ق�ال: 
ْيبجَتي، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي  ِريِش وعجَ » أوصيكم باألنصار فإهنم كجَ
هلم، فاقبلوا من حمسنهم وجتاوزوا عن مسيئهم « ��� . قال الراوي: » فكان آخر 

جملس جلس به النبي ملسو هيلع هللا ىلص « ��� . 

وهذه املجالس العامرة بالعلم هي التي فزع إليها أبو موسى األشعري يف 
خافة عمر بن اخلطاب يطلب منهم شاهدًا لما سمعه من رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » إذا 

��� رواه البيهقي يف الس�نن الكربى، كتاب اإلجارة، باب كس�ب اإلماء ��6/6 . واملراد 
بكسب األمة املنهي عنه: هو ما حتصله من الزنا والفاحشة، فحرم هذا وأباح الكسب 

احلال.
��� صحيح البخاري ، كتاب فضائل الصحابة، باب قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: » اقبلوا من حمسنهم « 
ْيبجَتي «: مجاعتي وخاصتي الذين أثق هبم  ِريِش وعجَ �/���8 . وامل�راد بقول�ه ملسو هيلع هللا ىلص : » كجَ

وأعتمد عليهم يف أموري .
��� صحيح البخاري ، كتاب الفضائل، باب عامات النبوة يف اإلسام �/���7- ���8 .
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استأذن أحدكم ثالثًا فلم يؤذن له فلريجع « ، فعند البخاري قال: » فانطلق إىل 

جملس األنصار فسأهلم فقالوا: ال يشهد عىل هذا إال أصغرنا أبو سعيد اخلدري، 

فذهب بأيب سعيد اخلدري « ���.

ومم�ا كان ي�دور يف هذه املجال�س الطيبة م�ن اخلري، تذاكر ما م�نَّ اهلل به 

عليه�م، وافتخارهم بمناقب الس�ابقن منهم ، ال بأم�ور اجلاهلية، كا كان بن 

األوس واخل�زرج، فع�ن أن�س ، ق�ال: » افتخر احلي�ان من األنص�ار: األوس 

واخل�زرج، فقال�ت األوس: منا غس�يل املائكة حنظلة ب�ن الراهب ، ومنا من 

ْبر ���، عاصم بن ثابت  اهتز له عرش الرمحن س�عد بن معاذ ، ومنا من محته الدَّ

اب�ن أيب األقلح ، ومنا من أجيزت ش�هادته بش�هادة رجل�ن خزيمة بن ثابت ، 

وقالت اخلزرجيون: منا أربعة مجعوا القرآن عىل عهد رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لم جيمعه 

غريهم: زيد بن ثابت، وأبو زيد، وأيب بن كعب ، ومعاذ بن جبل « ��� .

فهذه ناذج من جمالس األنصار ريض اهلل عنهم . 

��� صحيح البخاري ، كتاب البيوع، باب اخلروج يف التجارة �/7�7 . 
��� والدب�ر بفت�ح املهملة وس�كون املوحدة: الزناب�ري ، وقيل: ذكور النح�ل . فتح الباري 
كت�اب املغازي 444/7. وهي ظلة محت عاصم ب�ن ثابت من املرشكن ملا قتلوه فلم 

يقدروا عىل أخذه والتمثيل به . 
��� رواه أب�و يع�ىل يف مس�ند ��9/5 . وق�ال اهليثمي: » رواه أبو يع�ىل والبزار والطرباين 
ورجاهلم رجال الصحيح «. وقال البوصريي يف اإلحتاف ����6/7: » رواه أبو يعىل 

املوصي والبزار والطرباين يف الكبري بإسناد حسن وهو يف الصحيح باختصار «.
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جملس عبد اهلل بن عباس ريض اهلل عنها: 

إذا كان بذك�ر جمال�س الش�ورى تذكر جمالس عمر ب�ن اخلطاب ريض اهلل 
عنه، وبذكر جمالس القرآن تذكر جمالس عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه، فإنه 
بذك�ر جمالس القرآن والفقه والعربي�ة تذكر جمالس عبد اهلل بن عباس ريض اهلل 
عنهما، فقد كانت جمالس�ه العلمية من أوسع املجالس، وأكثرها تنوعًا، وذلك 

بربكة دعاء النبي ملسو هيلع هللا ىلص له، كا سيأيت .

 فق�د أخرج البغوي يف معجمه من طري�ق عبد اجلبار بن الورد عن عطاء: 
» ما رأيت قط أكرم من جملس ابن عباس أكثَر فقهًا، وأعظم خشية، إن أصحاب 
الفقه عنده، وأصحاب القرآن عنده، وأصحاب الش�عر عنده، ُيْصِدُرُهم كلَُّهم 

من واٍد واسٍع « ���. 

فهكذا كانت جمالس أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص جمالس ذكر وخشية هلل تعاىل، 
ومعاهد علم وتعليم ، ومؤانس�ة، وهي جمال�س توارثتها األجيال من بعدهم ، 
وال شك أهنا مظهر من مظاهر التقارب بينهم ، وتعكس ما كان عليه جمتمعهم 

من األخوة واملودة وسامة الصدور . 

ثانيًا: التواصل من خالل التزاور : 

وأما تزاورهم فكثري، خاصة إذا دعت حاجة من مرض أو زواج أو غريه، 
وق�د كان رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف كل ذل�ك ه�و املعلم هل�م، فقد كان ي�زور القريب 
والبعي�د، والغن�ي والفقري، جي�رب خاطرهم ويدخل بذلك ال�رور عليهم، بل 

��� اإلصابة، ترمجة ابن عباس ��7/4- ��8، وأخرجه الفسوي بلفظ قريب �/��5، 
وابن سعد يف الطبقات �/��8 بنحوه مطوالً . 
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يأخذ أصحابه لزيارهتم، كا كان يزور أم ورقة بنت عبد اهلل بن احلارث ويقول 
ألصحابه: » انطلقوا نزور الشهيدة « ���.

 ونج�د أبا بك�ر الصديق يأخ�ذ عمر ملثل ه�ذا، فعن أنس ب�ن مالك قال: 
 » ق�ال أب�و بك�ر ريض اهلل عن�ه بع�د وفاة رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لعم�ر: انطل�ق بنا إىل 
أم أيم�ن نزورها كا كان رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يزورها، فل�ا انتهينا إليها بكت، فقاال 
هلا: ما يبكيك؟ ما عند اهلل خري لرسوله ملسو هيلع هللا ىلص . فقالت: ما أبكي أن ال أكون أعلم 
أن ما عند اهلل خري لرس�وله ملسو هيلع هللا ىلص، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من الس�اء . 

فهيجتهما عىل البكاء فج�عا يبكيان معها « ���.

وقد كان الصحابة يعيش�ون عيشة ير وس�احة، ساحة اإليان وساحة 
األخ�اق العربي�ة التي مدحها وزكاها اإلس�ام، فريوي البخاري عن س�هل 
اب�ن س�عد ريض اهلل عنه أنه قال: » إنا كنا نفرح بي�وم اجلمعة، كانت لنا عجوز 

��� أخرج�ه اب�ن خزيم�ة يف صحيحه، كت�اب الصاة، باب إمام�ة املرأة النس�اء �/89، 
وأمح�د 405/6، والطرباين يف الكبري ��4/�5، والبيهقي يف س�ننه، كتاب الصاة، 
 باب إثبات إمامة املرأة �/��0 . وقد رزقها اهلل الش�هادة يف خافة عمر بن اخلطاب 

ريض اهلل عنه، كا يف الروايات املذكورة.
��� أخرجه مس�لم يف صحيحه ، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أم أيمن �رشح 
 الن�ووي ���8/�6 . يق�ول اإلم�ام الن�ووي بيانًا لم�ا يف هذا احلديث م�ن الفوائد، 
» في�ه زي�ارة الصاحلن وفضلها ، وزي�ارة الصالح ملن هو دونه ، وزيارة اإلنس�ان ملن 
كان صديق�ه يزوره ، وأله�ل ود صديقه ، وزيارة مجاعة من الرجال للمرأة الصاحلة، 
وس�اع كامه�ا ، واس�تصحاب الع�امل والكب�ري صاحب�ا ل�ه يف الزي�ارة ، والعي�ادة ، 
ونحومه�ا. والبكاء حزنا عىل فراق الصاحل�ن واألصحاب ، وإن كانوا قد انتقلوا إىل 

أفضل مما كانوا عليه . واهلل أعلم «.
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تأخذ من أصول َسْلٍق لنا كنا نغرس�ه يف أربعائنا فتجعله يف ِقْدر هلا، فتجعل فيه 
حبات من شعري... ليس فيه شحٌم وال َوَدٌك، فإذا صلينا اجلمعة زرناها فقربته 
إلينا، فكنا نفرح بيوم اجلمعة من أجل ذلك ...« ���. واألربعاء مجع ربيع، وهو 

النهر الصغري، واملقصود هبا جماري املاء. والَوَدك َدَسم اللحم ودهنه ��� .

ونج�د مشهدًا آخر يدل عىل البساطة وعدم التكلف، وعىل التعلق بمعرفة 
م�ا كان حيب�ه املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص ، وذلك يف قصة زيارة احلس�ن بن عي وعبد اهلل بن 
جعف�ر وعبد اهلل بن عباس ريض اهلل عنهم أمجع�ن لعجوز كانت تصنع طعامًا 
لرس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، فعن عبيد اهلل بن عي، عن جدته س�لمى امرأة أيب رافع » أن 
احلس�ن بن عي ، وابن عباس ، وابن جعفر أتوها فقالوا هلا: اصنعي لنا طعامًا 
مما كان يعجب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وحيس�ن أكله . فقالت: يا بني ال تش�تهيه اليوم، 
ق�ال: ب�ىل، اصنعيه لنا . ق�ال: فقامت فأخذت من ش�عري فطحنت�ه ، ثم جعلته 
يف ق�در ، وصبت عليه ش�يئًا من زي�ت ودقت الفلفل والتواب�ل فقربته إليهم ، 

فقالت: » هذا مما كان يعجب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وحيسن أكله « ��� .

فهذه سنة فاضلة من سنن االجتاع يف اإلسام، يظهر فيها تفقد املسلمن 

��� صحي�ح البخ�اري كتاب املزارعة، باب ما ج�اء يف الغرس �/8�7، وكتاب اجلمعة، 
ب�اب قول�ه تعاىل: �فإذا قضي�ت الص�اة� �/��7 ، وكتاب األطعمة، باب الس�لق 

والشعري �064/5 . 
��� ينظر النهاية يف غريب احلديث واألثر ، مادة �ربع� ومادة �ودك� .

��� أخرجه الطرباين يف الكبري �99/�4، والرتمذي يف الشائل ص �50. وقال البوصريي 
يف إحت�اف اخل�رية �98/4: رواه الطرباين بإس�ناد جيد. وقال اهليثم�ي ���47/�0: 

رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح غري فائد موىل ابن أيب رافع وهو ثقة.
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بعضهم لبعض حتى للنساء، والقيام بحقوق األخوة مضبوطًا بآدابه، وذهاب 

الفوارق بينهم، وفيها أيضًا التاس�هم ملا كان حيبه رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، وهبذا جيب 

أن نعرفهم ، ويف هذا جيب أن نقتدي هبم .

وبع����د، فلعلن�ا نكون ق�د وقفنا عىل بعض س�ات ومظاه�ر التواد بن 

أصح�اب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، وتب�ن كي�ف كان يع�ج جمتمعهم بمظاه�ر املروءة 

واألخ�وة يف اهلل  ! وأن�ه َمثَّ�ل أعىل صور اخلريية، س�واء كان يف عه�د النبوة أو 

عهد اخلافة الراش�دة، أو يف أفراده بعد ذلك ، بإيانه وتآزره ، وعاداته الطيبة، 

وبساطته وعدم تكلفه، وأمره باملعروف يف كل صوره، وهنيه عن املنكر ، فكان 

مثًا ومصداقًا لقوله تعاىل: ﴿ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ﴾ ��� . 

كلمة البد منها: 

وع�ىل كل ه�ذا التفاع�ل وهذا اخلري وتلك الفضائل الش�ائعة بينهم، فإنه 

من اخلطأ أن نتصور أن جمتمعهم مل متر به هزات، أو مل تزلزله فتن ، أو مل تقع فيه 

أخطاء، سواء كان يف عهد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أم بعده ؛ فالقرآن حكى عن غزوة أحد 

وغزوة حنن، وكيف عفا اهلل عنهم، وحكى عن حادثة اإلفك، وقد تكلم فيها 

البع�ض بالظ�ّن، وكيف عاتبهم الق�رآن وحذرهم أن يع�ودوا ملثله، ولكن من 

اخلطأ أيضًا أال نعلم أهنم كانوا رجاعن إىل احلق ، وأهنم أرسع الناس إىل تقويم 

أنفسهم؛ ألن مقصودهم هو احلق، وتلك من مظاهر عافيتهم ومتيزهم .

��� سورة آل عمران ، من اآلية ��0 .
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ثم أقول ملن تشوهت عنده الصورة فغمس نفسه يف بعض اخلافات التي 

جرت بن بعض الصحابة، والتي مل تدم طويًا ، بل ال تكاد تذكر إن قسناها با 

قدم�وه وبذلوه،والتي ُنِقَل الكثري منها نقًا خط�ًأ، والتي مبناها يف األصل عىل 

حرص اجلميع عىل طلب احلق حسبا ظهر له.

أق�ول ل�ه: إنك ق�د حرمت نفس�ك من رؤية م�ا متتع به ه�ذا املجتمع من 

مظاه�ر حياهت�م احلقيقية؛ م�ن الرتاحم ، ودف�ع اخلاف ما اس�تطاعوا ، وذب 

أحدهم عن اآلخر، وذكره باخلري، والرعاية املادية والصات وسد احلاجات، 

وحفظ املعروف، وإنزال الناس منازهلم، والتزاوج والتصاهر بينهم.

وأقول أيضًا: إنك حرمت نفسك من رؤي�ة ه�ذا اخلري السابق الذي قلما 

يتك�رر هب�ذا الوضوح وهذا الك�ال يف جمتمع غري جمتمعهم ، وحرمت نفس�ك 

من رؤية المس�اجد العامرة، والليل اململوء بالس�جدات والدعوات، وارتباط 

، وغفلت عن العطاء  املجتمع: أفراده وحكومته، وتوجهه بكتاب اهلل َعزَّ وَجلَّ

العلمي وحركته الدائمة، وجمالس طلبه، وجمالس القضاء التي ترد فيها احلقوق 

إىل أهلها، وجمالس الشورى ، ونظم اإلدارة التي وضعوها، وتوزيع السلطات 

، ودخول مئ�ات اآلالف عىل  واألع�ال ، واس�تمرار الدعوة إىل اهلل َع�زَّ وَجلَّ

. هذه املظاهر كانت واضحة فيهم ،مل تنقطع عنهم،  أيدهيم يف دين اهلل َعزَّ وَجلَّ

وم�ن اخلط�أ أن نحرص النظ�رة يف مظاهر اخل�اف، ونغفل ع�ن أدب اخلاف 

الذي مثلوه يف حياهتم .
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ُر من حيلو هلم انتقاد الصحابة، رضوان اهلل عليهم، واالنتقاص  وإين ألُذكِّ

م�ن حقهم أن يتق�وا اهلل، وأن يكون هلم في�ا ذكرنا تنبيه وتذك�رة، وأن يعلموا 

أن جمتمع الصحابة يف أش�د حاالته ال جيرؤ جمتمعنا الذي نعيش فيه يف أحس�ن 

حاالته، أن يقف يف مصاف املقارنة معه .

واآلن ننتق�ل إىل فصل آخر من ش�واه�د ه�ذه املودة واألخ�وة فيا بينهم 

ريض اهلل عنهم .

* * *





الفصل الثاني

أدب الصحبة وأثرها يف حياة الصحابة

رضي اهلل عنهم 
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الفصل الثاني 
أدب الصحبة وأثرها يف حياة الصحابة

رضي اهلل عنهم 

ق�د كان الصحاب�ة رضوان اهلل تع�اىل عليهم أعرف الن�اس بأقدار بعض، 
وأعرفه�م بحق�وق األخ�وة، ومنزل�ة صحبة رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، يعرف�ون جهاد 
أصحاهبم مع رسول اهلل ، باألموال واألنفس، ويعرفون ألهل السبق سبقهم ، 

وألهل القرب من رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قرهبم، فينزل بعضهم بعضًا منزلته.

وق�د كان حيص�ل ب�ن الصحاب�ة م�ا حيص�ل ب�ن اإلخ�وة م�ن مش�ادة 
 أو اخت�اف، وال حيمله�م ذل�ك ع�ىل الطع�ن يف بعضه�م، ويرتافع�ون إىل 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  وإىل خلفائه من بعده يف بعض القضايا - وإن كانت عىل قلة - 

وال جيدون يف ذلك حرجًا، وُيْغِضُب أحدهم أخاه، فيسارع يف اسرتضائه.

ونج�د الصحابة أنفس�هم يوضحون ملن جاء بعده�م بعض املواقف التي 
ربم�ا فهمه�ا البعض خط�ًأ، ويدافعون ع�ن أصحاهبم ، وين�رشون فضائلهم، 
ويعلم�ون التابع�ن منه�ج التحري والتثب�ت يف األخبار ، وكي�ف يكون أدب 

املسلم مع أخيه ؛ خاصة مع صحابة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.

وع�ىل ه�ذا املنوال س�ار كب�ار التابع�ن وعلاء أهل الس�نة م�ن املحدثن 
والفقه�اء واملتكلم�ن من بعدهم ، فكانوا كثريًا ما حيدث�ون بفضائلهم من هذا 
الباب، وعىل حس�ب حاجة الناس؛ حتى يرتس�خ عند الناس فضلهم، وتندفع 
 عنه�م الش�به الت�ي يثريها اجلاهل�ون حوهل�م، فقد روي ع�ن س�فيان الثوري 
 رمح�ه اهلل وريض عن�ه - وه�و فقي�ه أهل الع�راق وحمدثه�ا - روي عن�ه قوله: 
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» إذا كنت يف الش�ام فحدث بفضائل عي، وإذا كنت بالكوفة فحدث بفضائل 
عثان « ��� ، وعن عمرو بن حس�ان قال: » كان س�فيان نعم املداوي، إذا دخل 

البرصة حدث بفضائل عيٍّ ، وإذا دخل الكوفة حدث بفضائل عثان « ���.

وع�ن عثان بن صالح الس�همي ق�ال: » كان أهل م�رص ينتقصون عثان 
حتى نشأ فيهم الليث بن سعد، فحدثهم بفضائل عثان فكفوا عن ذلك، وكان 
أهل محص ينتقصون عليًا حتى نشأ فيهم إساعيل بن عياش فحدثهم بفضائله 

فكفوا عن ذلك « ���. 

ونح�ن نورد هنا إن ش�اء اهلل تع�اىل طرفًا من مواق�ف بعضهم من بعض، 
وتعظيمه�م حلق الصحبة لرس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، ودف�اع بعضهم عن بعض، وكيف 
كان يسرتيض بعضهم بعضًا، وكيف كانوا يفرون للناس وللسائلن املواقف 
ع�ىل وجهها الصحيح. مما يبن لك بع�ض آداهبم وأخوهتم وتوادهم ريض اهلل 

عنهم، وحفظهم للحقوق وإن اختلفوا .

وسأعرض ذلك إن شاء اهلل من خالل املباحث اآلتية: 

املبحث األول: تعظيم الصحابة حلق الصحبة .

املبحث الثاين: من أدب الصحابة مع االختاف يف االجتهاد . 

املبحث الثالث: من أدب الصحابة يف دفاع بعضهم عن بعض .

��� اجلامع ألخاق الراوي والسامع، إماء فضائل الصحابة �/��9 .
��� تاريخ اإلسام للذهبي، ترمجة سفيان الثوري ��7/�0 .

��� تاريخ بغداد يف ترمجة الليث بن س�عد ��/7 ، وتاريخ دمش�ق �66/50 ، رواية عن 
اخلطيب البغدادي .
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املبحث األول

تعظيم الصحابة حلق الصحبة

وسوف نتناوله من خال النقاط اآلتية: 

�- تعظيم الصحابة ملقام صحبة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص .

�-  أدب الصحاب�ة يف اس�رتضاء بعضه�م لبع�ض وخوف بعضهم 
عىل بعض .

أواًل: تعظيم الصحابة ملقام صحبة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص :

لق�د فهم الصحاب�ة مقام صحبة رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ومنزلتها، وظهر ذلك يف 

تعظي�م أحدهم لآلخ�ر ومعرفة قدره ومنزلته ، وه�ذه مواقف كثرية للصحابة 

ريض اهلل عنهم تبن وتظهر ذلك .

فه�ذا أبو س�عيد اخلدري ريض اهلل عن�ه يذب عن معاوي�ة ريض اهلل عنه، 

وينهى عن تناوله بس�وء ، ويروي عن عمر بن اخلطاب تفرقته بن من صحب 

رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وم�ن مل يصحب�ه ، ومراعاته لذم�ة صحبة رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وإْن 

ْت؛ حيث توقف عمر بن اخلطاب عن معاتب�ة رجل من األعراب فضًا  َق�رُصَ

عن معاقبته لكونه علم أنه لقي النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم .

يق�ول احلاف�ظ اب�ن حجر رمح�ه اهلل: وق�د كان تعظيم الصحاب�ة ولو كان 

اجتاعه�م ب�ه � قليًا مقررًا ، وم�ن ذلك ما قرأت يف كت�اب أخبار اخلوارج 
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تألي�ف حمم�د ب�ن قدامة امل�روزي... ع�ن نبي�ح يعني العن�زي عن أيب س�عيد 
اخل�دري: » كنا عنده وهو متك�ئ، فذكرنا عليًا ومعاوية، فتناول رجل معاوية، 
فاس�توى أبو س�عيد اخلدري جالسًا ثم قال: كنا ننزل رفاقًا مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، 
فكنا يف ُرْفَقٍة فيها أبو بكر، فنزلنا عىل أهل أبيات فيهم امرأة ُحْبىل، ومعنا رجل 
م�ن أهل البادية، فق�ال للمرأة: أيرك أن تلدي غام�ا؟ قالت: نعم. قال: إن 
أعطيتِنِي ش�اًة ولْدِت غامًا، فأعطته، فس�جع هلا أس�جاعًا، ثم َعِمَد إىل الش�اة 
فذبحها وطبخها، وجلسنا نأكل منها ومعنا أبو بكر، فلا علم بالقصة قام فتقيأ 
كلَّ يشٍء َأَكَل ، قال: ثم رأيت ذلك الرجَل البدويَّ ُأيِتَ به عمر بن اخلطاب وقد 
هجا األنصار ، فقال هلم عمُر: لوال أن له صحبة من رسول اهلل � ما أدري ما 

نال فيها، ولكن له صحبة من رسول اهلل صى اهلل عليه وآله وسلم « ���. 

فانظ�ر تعظيمه�م حل�ق الصحبة ول�و كانت قليلة، واستش�هاد أيب س�عيد 
اخل�دري بذل�ك عىل وج�وب األدب مع كل م�ن صحب النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص ، ورعاية 
حرم�ة رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فيه�م، يق�ول احلافظ ابن حج�ر العس�قاين تعليقًا عىل 
 هذا املوقف: » ويف ذلك أبن ش�اهد عىل أهنم كانوا يعتقدون أن ش�أن الصحبة 

ال يعدله يشء « ���.

 وم�ن ش�واهد تعظيمه�م حل�ق الصحب�ة، تقديره�م ل�كل م�ن صح�ب 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وأهنم بربكة الصحبة كانوا خاصة الناس، فقد جاء عىل لسان أحد 

��� اإلصابة �/�64 ، واحلديث أخرجه ابن عس�اكر يف تاريخ دمش�ق �05/59 ، وقال 
احلافظ ابن حجر: ورجال هذا احلديث ثقات .

��� اإلصابة �/�65.
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أصح�اب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وهو عائذ بن عم�رو ريض اهلل عنه ردًا عىل عبيد اهلل 
ابن زياد - وكان أمريًا ظاملًا ���- بعد أن وعظه ونصحه يف تشديده عىل رعيته، 
وعدم رفقه هبم، فقال له: » َأْي بني إين س�معت رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: » إن رشَّ 
ُة ��� «، فإياك أن تكون منهم « . فأس�اء عبيد اهلل الرد عليه، فقال  عاِء احُلطجَمجَ الرِّ
له: » اجلس فإنا أنت من ُنخالِة أصحاب حممٍد « . يعني: لست من فضائهم 
وعلائه�م وأهل املراتب منهم، بل من س�قطهم. فرد علي�ه الصحايب ردًا بليغًا 
فقال: » وهل كانت هلم نخالة ؟ إنا كانت النخالة بعدهم ويف غريهم « وذلك 

كا رواه اإلمام مسلم ���. 

يق�ول اإلم�ام النووي رمح�ه اهلل تعليقًا عىل رد الصح�ايب: » هذا من جزل 
ال�كام وفصيح�ه وصدق�ه الذي ينقاد له كل مس�لم، ف�إن الصحابة ريض اهلل 
عنه�م كلهم هم صف�وة الناس وس�ادات األمة، وأفضل مم�ن بعدهم، وكلهم 
ع�دول قدوة، ال ُنخالة فيه�م، وإنا جاء التخليط ممن بعده�م، وفيمن بعدهم 

كانت النخالة « ��4 !!

ومن تعظيم حق الصحبة ومكانتها ما جاء عن س�يدنا عبد اهلل بن مس�عود 

��� ولذلك قال له عبد اهلل بن مغفل ريض اهلل عنه عندما جاء عبيد اهلل يعوده فسأله: أتعهد 
، وال تقم عىل قربي. تنظر ترمجة عبيد اهلل بن زياد يف سري  إلينا شيئًا؟ قال: ال تصلِّ عيَّ

أعام النباء �/545 – 549.
��� أي العنيف برعاية اإلبل. ينظر النهاية يف غريب احلديث.

��� صحيح مسلم، كتاب اإلمارة، باب فضيلة اإلمام العادل، �رشح النووي ��/�4�0. 
وقد جعلت نص احلديث بن أقواس ، وما بينه تعليق.

��4 رشح النووي عىل مسلم ��/4�0.
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ريض اهلل عنه يف هذا املعنى، قال: » أولئك أصحاب حممد ملسو هيلع هللا ىلص، كانوا خري هذه 
ها قلوب�ًا، وأعمقها علًا، وأقلها تكّلفًا، ق�وم اختارهم اهلل لصحبة  األم�ة، وأبرَّ
نبيه ملسو هيلع هللا ىلص ، وإقامة دينه، فاعرفوا هلم فضلهم، واتبعوهم يف آثارهم ومتس�كوا با 

استطعتم من أخاقهم وسريهم ، فإهنم كانوا عىل اهلدى املستقيم « ��� .

ثانيــًا: أدب الصحابــة يف اســرضاء بعضهــم لبعــض وخــوف بعضهم على 

بعض:

وإن مم�ا يؤك�د تعظيم الصحابة حلق الصحب�ة حرصهم عىل تصفية أجواء 
املودة ما اس�تطاعوا، فإذا اش�تد أحدهم عىل اآلخر بس�بب خاف يف الرأي مل 
حيمله ذلك أن حيط عليه أو ينقص من قدره، وإذا فلتت من أحدهم فلتة تشعر 
باإلس�اءة إىل اآلخر، ، انعكس ذلك باملسارعة باسرتضائه وجرب خاطره ، طلبًا 

لرضا اهلل تعاىل .

وم�ن الش�واهد ع�ىل ذل�ك ما حص�ل خلال�د ب�ن الولي�د ريض اهلل عنه 
 م�ع ع�ار ب�ن ي�ارس ريض اهلل عنه�ا، ومث�ل م�ا حصل ب�ن أيب بك�ر وعمر 
ريض اهلل عنها، وبن بعض املهاجرين واألنصار رضوان اهلل عليهم أمجعن، 
وبن األنصار بعضهم مع بعض، ثم ما يستتبع ذلك من طلب بعضهم رضا 

وعفو صاحبه عنه.

��� أخرج�ه اب�ن عبد الرب يف جام�ع بيان العلم وفضل�ه �/947 ، وفيه انقط�اع، وأورده 
البغ�وي يف رشح الس�نة �/��4 ، ومثله عن احلس�ن البرصي م�ن قوله �جامع بيان 

العلم �/�946. واملعنى صحيح . 



�3

فق�د جاء عند الط�راين عن خالد بن الوليد ريض اهلل عنه قال: » كان بيني 
وب�ن ع�ار بن يارس بعض ما يكون بن الناس... « ا ه� ، فاش�تد خالد عليه يف 
الق�ول، فل�م ينترص عار لنفس�ه، فانترص له رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، وب�ن فضيلة من 
فضائل عار، وأن من هو مثل عار ال يستقل بشأنه وال هيمل رأيه ، فإذا بخالد 
ريض اهلل عنه - هذا القائد العظيم، الذي هو س�يف من سيوف اهلل، وسيد من 
س�ادات قري�ش وبني خمزوم - رسي�ع الرجعة متواض�ع، حريص عىل حتصيل 
عفو أخيه عار- الذي كان مستضعفًا يف قريش وأحد موايل بني خمزوم ��� - ، 

فيواجهه خالد باالعتذار، وبا حيب حتى يرضيه ، طلبًا لرضا اهلل تعاىل .

فق�د روى ذل�ك اإلمام أمح�د والط�رباين واحلاكم وغريهم ع�ن خالد بن 
الولي�د ريض اهلل عنه ق�ال: » كان بيني وبن عمار بن ي�ارس كام، فأغلظت له 
 يف الق�ول، فانطل�ق عمار يش�كوين إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فجاء خالد وهو يش�كوه إىل 
 النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص، ق�ال: فجع�ل يغلظ ل�ه، وال يزي�د إال غلظ�ة، والنبي ملسو هيلع هللا ىلص س�اكت 
ال يتكلم، فبكى عار، وقال: يا رسول اهلل أال تراه ؟ فرفع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص رأسه 
وقال: » من عادى عمارًا عاداه اهلل، ومن أبغض عمارًا أبغضه اهلل « قال خالد: 
فخرجت فما كان يشء أحب إيلَّ من رضا عمار فلقيته فريض « ���. ويف رواية 

��� انظر كيف أعز اإلس�ام أهله وس�اوى بن اجلميع، بل كان عار أعىل رتبة لكونه من 
الس�ابقن األولن إىل اإلسام ، ومن البدرين، وانظر خلق اإلسام يف تواضع خالد 

ونبله . وتنظر ترمجة عار بن يارس يف سري أعام النباء �/406 . 
��� املس�ند 89/4 ، واحلاكم يف املستدرك، كتاب معرفة الصحابة، ذكر مناقب عار بن يارس 
�/�90 -��9 ، واللف�ظ هل�ا، وصحح الذهبي إس�ناده، ورواه ابن حبان يف صحيحه 
556/�5 ، والطرباين يف الكبري 4/���-��4، وقال اهليثمي يف املجمع ���9�/9: 

رواه أمحد والطربانى ورجاله رجال الصحيح.
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الط�رباين ق�ال خال�د: » فلا س�معت ذاك جعلت أتع�رض لعار حت�ى لقيته ، 
فاعتذرت إليه وسألت ما كان يف نفسه عيلَّ « .

ويق�ول امل�ا عي الق�اري يف ق�ول خال�د: » فواجهته ب�ا ريض، أي: من 

التواضع واالس�تحال واالعتن�اق، ونحوها من أس�باب الرضا، فريض، أي 

عار عني « ���.

فهكذا كان شأهنم ، شدة يف الرجعة والفيئة إىل احلق، خوفًا من اهلل تعاىل.

ثون بتلك املواقف تعليًا للناس،  وال يتوق�ف األمر عىل ه�ذا بل كانوا حُيَدِّ

فنجد خالدًا ريض اهلل عنه حيدث بذلك بعد موت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، وهو بالشام 

ويصف ش�دة خوفه من ذلك الفعل، كا جاء يف رواية الطرباين ��� ، ويف ذلك 

أيض�ًا ن�رش لفضيلة صاحبه ع�ار، وبيان ملا ينبغ�ي أن يكون علي�ه املؤمنون يف 

التعامل واالختاف، فا أعظم هذه الرتبية !!

موقف آخر عظيم: 

 وم�ن تل�ك املواق�ف موق�ف ب�ن الش�يخن الكبريي�ن أيب بك�ر وعم�ر 

ريض اهلل عنه�ا، وه�و يمثل ح�رص الصحاب�ة بعضهم عىل بع�ض وخوفهم 

بعضه�م ع�ىل بعض، حيث اختلفا يف أم�ٍر أغضب فيه أبو بك�ر عمَر، ثم رجع 

فاعتذر إليه وطلب منه أن يس�تغفر له، فأبى عمر يف الظاهر أن يفعل، وإن كان 

��� مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح 64�/5.
��� املعجم الكبري 4/��� – ���. 
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ًا ظاهرًا عىل أيب  كا قال يس�تغفر له فيا بينه وبن نفس�ه، فرأى رس�ول اهلل تغريُّ
بكر، فعلم منه با جرى، فغضب لعدم قبول عمر اعتذار أخيه؛ خاصة إذا كان 
من أيب بكر الصديق- وهو من هو مكانة بينهم- واش�تد ذلك حتى أش�فق أبو 
بك�ر ع�ىل عمر ريض اهلل عنها، وخاف عليه من غضب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، فجثا 
أب�و بكر عىل ركبتيه يناش�د رس�ول اهلل العف�و عنه ، ويوضح له أن�ه هو البادئ 

باملخاصمة.

 ولنس�تمع إىل ه�ذا املوقف الرائق كا رواه البخ�اري يف صحيحه ، فعن 
أيب الدرداء ريض اهلل عنه قال: » كنت جالس�ًا عند النبي ملسو هيلع هللا ىلص إذ أقبل أبو بكر 
آخ�ذًا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: » أما صاحبكم فقد 
غام�ر ���« فس�لم، وقال: إين كان بيني وبن اب�ن اخلطاب يشء فأرسعت ��� 
، فأقبلت إليك، فقال ���: » يغفر  إليه ثم ندمت، فس�ألته أن يغفر يل فأبى عيَّ
اهلل لك يا أبا بكر « - ثاثًا - ثم إن عمر ندم، فأتى منزل أيب بكر فسأل: أَثمَّ 
أبو بكر؟ فقالوا: ال، فأتى إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص فس�لم، فجعل وجه النبي ملسو هيلع هللا ىلص يتمعر 
حتى أش�فق أب�و بكر، فجثا ع�ىل ركبتيه فق�ال: يا رس�ول اهلل، واهلل أنا كنت 
أظل�م- مرتن - فقال النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص: » إن اهلل بعثني إليكم فقلتم: كذبت، وقال 
أبو بكر: صدق، وواساين بنفسه وماله، فهل أنتم تاركو يل صاحبي « مرتن، 

فا أوذي بعدها « ��4. 

��� أي خاصم غريه. ينظر النهاية يف غريب احلديث ، مادة غمر.
��� أي أغضبته.

��� أي قال عمر بن اخلطاب يف نفسه ، وهذا من قول الراوي.
��4 أخرج�ه البخ�اري يف صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: لو كنت 

متخذًا خليًا �/���9. 
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وج�اء يف حدي�ث ابن عمر عن�د الطرباين يف نح�و هذه القص�ة قول عمر 

ريض اهلل عنه: » والذي بعثك باحلق، ما من مرة يس�ألني إال وأنا أس�تغفر له ، 

وم�ا خل�ق اهلل من أحد أح�ب إيل منه بعدك ، فقال أبو بك�ر: وأنا والذي بعثك 

باحلق كذلك « ���.

فه�ذا مثل راٍق ملا انطوت عليه قلوهبم من املحبة واأللفة وخوف بعضهم 

عىل بعض، وأن االختاف ال يطعن يف املحبة، وكذا ال يقلل من أقدار بعضهم 

عند بعض. 

وم�ن تل�ك األمثل�ة أيض�ًا عىل اس�رتضاء بعضه�م لبع�ض، خاصة إذا 

كانوا من املس�اكن؛ جربًا لقلوهبم، وإكرامًا وماطفة هلم، وبيانًا لفضيلتهم، 

 وترس�يخًا ملا عل�م من أن مقام املرء يق�اس بتقواه، ما جاء أن س�يدنا أبا بكر 

ريض اهلل عن�ه مل يعجبه قول قاله س�لان الف�اريس وصهيب وبال ريض اهلل 

عنه�م أمجع�ن يف حق أيب س�فيان قبل أن يس�لم، فكأنه غض�ب، فعاتبهم يف 

ذل�ك عتاب�ًا لعل�ه أن يكون جرح ب�ه قلوهبم. ولن�رتك املج�ال لرواية اإلمام 

مس�لم توض�ح ه�ذا املوق�ف الراقي، وكي�ف طيب أب�و بك�ر ريض اهلل عنه 

قلوهبم، وكيف الطفوه هم واستغفروا له.

فع�ن عائذ بن عمرو: » أن أبا س�فيان أتى عىل س�لان وصهيب وبال يف 

نفر، فقالوا: واهلل ما أخذت س�يوف اهلل م�ن عنق عدو اهلل مأخذها، قال: فقال 

��� رواه الط�رباين يف املعجم الكبري ��/�85 ، وقال اهليثمي يف املجمع �44/9 – �45: 
رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح. وينظر فتح الباري ���0/7 
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 أبو بكر: أتقولون هذا لش�يخ قريش وس�يدهم؟ فأتى النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص فأخربه، فقال: 
» يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم، لقد أغضبت ربك «، فأتاهم 

أبو بكر فقال: يا إخوتاه أغضبتكم؟ قالوا:ال، يغفر اهلل لك يا ُأَخيَّ « ���.

فه�ذه أمثلة توضح كيف رس�خ رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فيهم دعائم األخوة، من 

رعاي�ة بعضه�م لبع�ض، ورسعة رجوعه�م إىل احلق، وطلب رض�ا إخواهنم، 

وكيف تعلموا دقائق آداب املعاملة فيا بينهم ، وكيف كان القوي منهم خاصة 

يب�ادر إىل جرب خاطر الضعيف. وتلك هي القاعدة التي ربى عليها رس�ول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص أصحابه، وهي التي كانوا يسريون عليها يف حياهتم.

* * *

��� صحي�ح مس�لم، كت�اب فضائ�ل الصحابة، باب م�ن فضائل س�لان وصهيب وبال 
�رشح النووي ��8�/�6.
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املبحث الثاني

أدب الصحابة مع االختالف يف االجتهاد

كان الكث�ري م�ن أصح�اب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من أه�ل االجته�اد يف معرفة 
األحكام الفقهية، فربا جاءت أحدهم املسألة فأفتى فيها با يعلم من كتاب أو 

سنة، فإن مل يعلم اجتهد يف استخراج احلكم، أو أحال إىل غريه من إخوته . 

وق�د كان م�ن هدهي�م التش�اور يف الن�وازل واألح�كام واألقضية ويف 
سياس�ات الدولة، ف�إذا كان حكم املس�ألة راجعًا إىل االجته�اد فربا خالف 
اجته�اد أحدهم اجتهاَد اآلخر، وربا َفَصَل احلاكم أو ويل األمر فيها، ولكن 
كانت أكثر آرائهم عىل االتفاق، ومل يكن هذا التش�اور إال لكش�ف حكم اهلل 
َع�زَّ وَج�لَّ ، وال يعنيهم عىل يد من يظهر احلكم، إذ كان مههم هو االس�ترباء 
للدين، وحل مش�اكل املس�لمن، فإذا احتد النقاش فإن�ا هو بدافع احلرص 

واالستيثاق ملعرفة احلق .

ومما يميزهم أهنم كانوا أحرص الناس عىل دفع االختاف ما اس�تطاعوا؛ 
فقد كانوا أبعد الناس عن املاراة واجلدل العقيم ، فإذا اختلفوا - فيا وس�عهم 
االخت�اف في�ه - مل يش�نع أحدهم عىل اآلخر، أو يش�كك يف عقل�ه أو دينه أو 
حس�ن قصده، وإن مل يقلده فيا ذهب إليه، بل ربا أحال من جاء يس�أله إىل أن 
يسأل هذا الذي خالفه؛ لعلمه بالسعة يف ذلك، فإذا وضح احلكم رجعوا إليه.

وال ت�زال اختافاهت�م ريض اهلل عنه�م يف األح�كام مص�در س�عة لألم�ة 
وللمجتهدين من بعدهم يف معرفة األحكام .
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وم�ن الن�اذج التي تعكس ذلك األدب يف اختالفاهتم ، ما كان بني عبد اهلل 

ابن مسعود وعمر بن اخلطاب ريض اهلل عنها:

فعب�د اهلل بن مس�عود وعمر بن اخلطاب كامها م�ن كبار الصحابة، من 

كبار أهل العلم منهم، وقد اختلفوا يف كثري من املسائل الفقهية اجلزئية، يقول 

ابن القيم: » فخاف ابن مسعود لعمر أشهر من أن يتكلف إيراده ...وحتى 

لو أخذ بقوله تقليدًا لعمر، فإنا ذلك يف نحو أربع مسائل ... وأما خمالفته له 

فف�ي نحو مائة مس�ألة « ��� . ومع حصول االخت�اف بن هذين املجتهدين 

مل يكن بينها إال املحبة والثناء والتقدير، فقد اختار عمر عبد اهلل بن مس�عود 

أن يك�ون معل�ًا ومفقهًا ألهل الكوفة، وكتب عمر ريض اهلل عنه يف ذلك إىل 

أهل الكوفة.

قال حارثة بن مرضب : » كتب إلينا عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه: إين 

قد بعثت إليكم عار بن يارس أمريًا ، وعبد اهلل بن مسعود معلًا ووزيرًا، ومها 

م�ن النجباء من أصحاب حمم�د ملسو هيلع هللا ىلص من أه�ل بدر فاس�معوا ، وقد ج�علت 

اب�ن مس�عود عىل بي�ت مالكم فاس�معوا، فتعلم�وا منها واقت�دوا هبا، وقد 

آثرتكم بعبد اهلل عىل نفيس « ���. 

��� إعام املوقعن �/�67 .
��� املستدرك، كتاب معرفة الصحابة، باب ذكر مناقب عار بن يارس �/�88، واللفظ له، 
وقال: صحيح عىل رشط الشيخن ، ووافقه الذهبي، وأخرجه ابن سعد يف الطبقات 

88/6 ، والفسوي يف املعرفة والتاريخ �/��5- 5�4 ، �54 .
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ونج�د عمر ريض اهلل عنه حن وفد إليه عبد اهلل بن مس�عود يتهلل وجهه 
فرحًا به ، ويرشد احلارضين إىل مقام عبد اهلل يف العلم والتقوى - وهي عادهتم 
يف إن�زال الن�اس منازهلم - فعن زي�د بن وهب قال: » إين جلال�س مع عمر بن 
اخلطاب، إذ جاء ابن مسعود، فكاد اجللوس يوارونه من قرصه، فضحك عمر 
ح�ن رآه، فجعل عمر يكلم�ه، ويتهلل وجهه، ويضاحكه، وهو قائم عليه، ثم 
وىل، فأتبع�ه عمر برصه حتى توارى، فق�ال: » ُكنَيٌِّف ملئ علًا « ���. والُكنَيف 

تصغري للِكنِْف، وهو الوعاء، ويراد به التعظيم ���، فيقول: وعاء ملئ علًا. 

ويق�ول عبد اهلل بن مس�عود في�ا رواه البخاري: » ما زلنا أعزة منذ أس�لم 
عمر « ��� ويقول أيضًا فيا رواه القاس�م بن عبد الرمحن عنه: » إن كان إس�ام 
عمر لفتحًا، وإمارته لرمحة، واهلل ما استطعنا أن نصي بالبيت حتى أسلم عمر، 

فلا أسلم عمر قابلهم حتى دعونا فصلينا « ��4 . 

فانظ�ر كي�ف كان ح�ال الكب�ار بعضهم مع بع�ض، م�ن األدب والتوقري 
واملحبة، وهذا مما جيب أن نعرفه عنهم، ومما جيب أن نتأسى به منهم . 

��� أخرج�ه الفس�وي يف املعرف�ة والتاري�خ �/�54، واللف�ظ له ، وابن س�عد يف الطبقات 
�/��5،وأبو نعيم يف احللية �/��9. ومعنى يوارونه أي يسرتونه وحيجبون رؤيته. 

��� انظر النهاية يف غريب احلديث: مادة كنف . 
��� صحيح البخاري ، فضائل الصحابة، باب مناقب عمر بن اخلطاب �/��48 ، ��40 .

��4 أخرج�ه الطرباين يف املعج�م الكبري �65/9 ، وقال اهليثمي يف املجمع 6�/9 - �6: 
رواه الط�رباين ورجال�ه رج�ال الصحيح، إال أن القاس�م مل يدرك جده ابن مس�عود . 
ومعن�ى قابله�م: أي واج�ه املرشكن بش�دته . وأحادي�ث ابن مس�عود يف فضل عمر 
وتعظيم قدره كثرية، ينظر: املعجم الكبري �60/9، وتاريخ دمشق �7�/44، جممع 

الزوائد، كتاب الرب والصلة، باب يف وفاة عمر بن اخلطاب �8�/8 .
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وم�ن الن�اذج التي تبني هذا األدب: ما كان بني الفقيهني الكبريين عبد اهلل 
ابن عباس وزيد بن ثابت ريض اهلل عنها:

فزيد بن ثابت من كبار فقهاء الصحابة، واملقدم يف علم املواريث، قال فيه 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وهو يمدح مجلة من أصحابه كا ُروي عن أيب قابة عن أنس بن 
مالك قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » أرحم أمتي بأمتي أبو بكر ... وأفرضهم زيد 
اب�ن ثاب�ت ...« ���. وقد كان عبد اهلل بن عب�اس ريض اهلل عنها خيتلف معه يف 
بعض مس�ائل املواريث، ومنها مسألة يف مرياث اجلد، وهي يف حجب اإلخوة 
واألخ�وات لألبوين أو من جهة األب باجل�د من جهة األب ، فزيد وغريه من 
الصحاب�ة ��� يورثوهنم مع وجود اجلد، وابن عباس وغريه من الصحابة ��� ال 
يورثوهنم مع وجود اجلد، فهو عندهم بمنزلة األب ، وكانت هذه من املس�ائل 
الكب�رية التي اختلفوا فيها، حتى إن عبد اهلل بن عباس من ش�دة قناعته ليتمنى 

أن لو تباهلوا فيها ��4.

وم�ع هذا االختاف يف االجتهاد، وقناع�ة كل منها برأيه،نجد كا منها 
مث�االً ل�ألدب مع اآلخ�ر ، فعبد اهلل يأخ�ذ بلجام فرس زيد حت�ى يركب زيد، 
وزي�د َيْكرُبُ عليه هذا الفعل، فيأمره برتك اللجام، كا رواه عامر الش�عبي قال: 

��� أخرج�ه الرتمذي يف س�ننه أب�واب املناقب، باب مناقب معاذ بن جب�ل وزيد بن ثابت 
��7/6- ��8 وقال: هذا حديث حس�ن صحيح . وأخرجه اإلمام أمحد يف املس�ند 

�/��8، وابن حبان يف صحيحه 85/�6- 86 ، والضياء يف املختارة ��5/6 .
��� كعي بن أيب طالب، وعبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنها . 

��� كأيب بكر الصديق ، وعبد اهلل بن الزبري ريض اهلل عنهم .
��4 ينظ�ر احلدي�ث يف مصنف عبد ال�رزاق، كتاب الفرائ�ض �55/�0، وفيه أيضًا بعض مس�ائل 

اختلفوا فيها .
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» ذه�ب زيد بن ثاب�ت لريكب، ووضع رجله يف الركاب، فأمس�ك ابن عباس 
بالركاب، فقال: تنحَّ يا ابن عم رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. فقال: ال، هكذا نفعل بالعلاء 

والكرباء « ���.

ويق�ول ريض اهلل عن�ه أيض�ًا بع�د وفاة زي�د، متحرًا عىل فق�ده، وهو يف 
جنازته: » هكذا ذهاب العلاء، دفن اليوم علم كثري « ���.

فهكذا كان أدهبم ريض اهلل عنهم !!

وكذل�ك احل�ال فيا جرى بني ع�يل ومعاوية ريض اهلل عنه�ا، وكيف كان 
قول عيل ريض اهلل عنه فيمن قاتلوه يف صفني: 

فس�يدنا ع�ي ريض اهلل عن�ه، رغ�م حص�ول القت�ال يف صف�ن بين�ه وبن 
س�يدنا معاوية بن أيب س�فيان ريض اهلل عنها ومن معه من أهل الشام ، يستغفر 

للفريقن، وحيكم هلم باإليان .

فقد روى عبد اهلل بن عروة قال: » أخربين رجل شهد صفن، قال: رأيت 
علي�ًا خ�رج يف بعض تلك الليايل ، فنظر إىل أهل الش�ام، فق�ال: اللهم اغفر يل 

��� أخرج�ه الفس�وي يف املعرفة والتاريخ �/484 ، وهذا لفظه ، وصحح احلافظ ابن 
حجر إس�ناده يف اإلصابة يف ترمج�ة زيد �/�49 ،وأخرجه ابن س�عد يف الطبقات 

�/�75 بلفظ قريب .
��� أخرجه الفس�وي �/485 ، وابن س�عد �/�76، واحلاك�م، كتاب معرفة الصحابة، 
يلحق بفضائل زيد بن ثابت �/4�8، واللفظ هلم ، وابن أيب شيبة يف املصنف، كتاب 

التاريخ �49/�8 خمترصًا . 
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وهلم « ���، وأخرج ابن أيب شيبة عن سعد بن إبراهيم قال: » بينا عيٌّ آخذ بيد 
عدي بن حاتم وهو يطوف يف القتىل إذ مر برجل عرفته فقلت: يا أمري املؤمنن، 

عهدي هبذا وهو مؤمن قال: واآلن «���، واملعنى واآلن هو مؤمن أيضًا . 

وتتج�ىل الص�ورة أيض�ًا يف معاوية ب�ن أيب س�فيان ريض اهلل عنها، فإنه 
رغ�م اخل�اف الش�ديد بينه وبن س�يدنا ع�ي ريض اهلل عنه بعد قتل س�يدنا 
 عث�ان ريض اهلل عن�ه ال ي�زال يع�رف ل�ه ق�دره، ويكاتب�ه يف بعض املس�ائل 

واملعضات ���.

يق�ول اب�ن عبد الرب رمحه اهلل: » وكان معاوية يكتب فيا ينزل به ليس�أل له 
ع�ي ب�ن أيب طالب ريض اهلل عن�ه عن ذلك، فل�ا بلغه قتله، ق�ال: ذهب الفقه 

والعلم بموت ابن أيب طالب « ��4.

وقد حزن معاوية عىل وفاة عي ريض اهلل عنها، فقد اخرج ابن عس�اكر 
يف تاري�خ دمش�ق ع�ن جرير بن عبد احلمي�د عن مغرية: ق�ال: » ملا جاء خرب 
قت�ل ع�ي إىل معاوية جعل يبكي ويس�رتجع ، فقالت له امرأت�ه: أتبكي عليه 

��� املصنف البن أيب شيبة، كتاب اجلمل، باب ما ذكر يف صفن ��/4�5 ، رقم �90�0.

��� املصنف البن أيب شيبة، كتاب اجلمل، باب ما ذكر يف صفن ��/4�0 ، رقم ��900.
��� ينظ�ر ذل�ك يف: موطأ مالك، كتاب األقضية، باب القضاء فيمن وجد مع امرأته رجًا 
�/7�9 ، واملصن�ف الب�ن أيب ش�يبة، كت�اب الدي�ات، الرجل جيد م�ع امرأته رجًا 
فيقتله�ا �87/�4 ، واملصن�ف لعب�د ال�رزاق، كت�اب العقول، ب�اب الرجل جيد مع 
امرأت�ه رجًا 4��/9 ، والس�نن الك�ربى للبيهقي، كتاب احلدود، باب الش�هود يف 

الزنا 8/��� . 
��4 االستيعاب، ترمجة عي بن أيب طالب �/�09 .
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وق�د كنت تقاتله ؟ فق�ال هلا: وحيك إنك ال تدرين ما فقد الناس من الفضل 
والفقه والعلم « ���. 

هك�ذا كانوا ؛ ألهنم مل يقاتلوا ع�ن هوى، أو طلبًا للدنيا، وإنا كان ما كان 
، وأهل الس�نة وإن قالوا ب�أن احلق كان مع س�يدنا عي   مم�ا ق�دره اهلل َع�زَّ وَجلَّ

ريض اهلل عنه، فقد قالوا بإحسان الظن بجميع أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص .

يق�ول احلافظ ابن حجر يف الفتح: » ذهب مجهور أهل الس�نة إىل تصويب 
م�ن قات�ل مع عي ... وهؤالء مع هذا التصوي�ب متفقون عىل أنه ال يذم واحد 

من هؤالء، بل يقولون: اجتهدوا فأخطؤوا « ���.

ويقول اإلمام النووي رمحه اهلل: » ومذهب أهل السنة واحلق إحساُن الظن 
هبم ، واإلمس�اُك عا ش�جر بينهم ، وتأويُل قتاهلم ، وأهنم جمتهدون متأولون مل 

يقصدوا معصية ، وال حمض الدنيا « ��� . 

وهك�ذا تعرب هذه املش�اهد عا كان م�ن أدب وحب وتواد ب�ن الصحابة 
رضوان اهلل عليهم أمجعن، رغم اختافاهتم يف الرأي ، كا صوره إجال عمر 
اب�ن اخلطاب لعبد اهلل بن مس�عود ، وتوقري عبد اهلل بن عب�اس لزيد بن ثابت ، 

وموقف سيدنا عي ممن قاتلوه يف صفن، وعاقته بمعاوية ريض اهلل عنه . 

وه�ذا املنهج الراقي واألمثلة العظيمة الس�ابقة جيب أن تك�ون منهجًا لنا 
عند االختاف، وتكون منارات لنا لنفهم من هم أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص . 

��� تاريخ دمشق �4�/59 ، والبداية والنهاية �5/8 ، ��� .
��� فتح الباري ��/�7 ، وينظر الفتح أيضا ��/�7 .

��� رشح صحيح مسلم للنووي ��0/�8 – ��� .
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املبحث الثالث 

من أدب الصحابة يف دفاع بعضهم عن بعض

إن مم�ا يؤك�د تعظي�م الصحابة حل�ق الصحب�ة، دفاَع بعضه�م عن بعض، 

وبياَنه�م لألم�ور عىل وجهه�ا الصحيح ، ودفَعهم للش�به والته�م التي تلصق 

بأحده�م بغ�ري وج�ه حق ، س�واء كان�ت يف ترصفات�ه يف حق نفس�ه أم يف حق 

مس�ؤولياته وإدارته لألمور، قيامًا بحق النصيحة هلل ولرسوله وألئمة املسلمن 

وعامته�م؛ بيانًا للحق ، وتربئة لس�احة صاحبه ، وس�دًا ألب�واب الفتن، وذاك 

أدب عظيم من آداب اإلسام، وقد متثَّله أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص .

ومن أهم األس�باب التي دعت الصحابة إىل هذا اللون من البيان، تلك 

األخب�ار والترصف�ات التي تنق�ل عنهم عىل غري وجهه�ا الصحيح ، أو التي 

يساء فهمها .

فمن املعلوم أن الصحابة قد حتملوا مسؤولية األمة وأداروا دفة الدولة وفق 

منهج رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، بكل صدق وأمانة، وقد جرت هذه املس�ؤولية بينهم يف 

أجواء إيانية ، وصدرت ترصفاهتم فيها بحسب ما متليه عليهم ظروف الدولة 

وم�ا ي�رون فيه املصلحة ، ولكن بعض تلك الترصف�ات ربا تفهم عند البعض 

أن فيها طعنًا أو إس�اءة إىل اآلخرين، فكان دوُر الصحابة هنا هو تصحيَح هذا 

الفهم وإزالة ما قد يش�وب املوقف من وهم ، فهذا عمر بن اخلطاب ريض اهلل 

عنه ربا عزل بعض قادته ووالته، فيوضح أنه ما عزهلم عن هتمة وال خيانة .
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وربم�ا ختتل�ف اجتهادات الصحاب�ة يف بعض األمور العامة ذات الش�أن 

العظي�م، فيرتتب عليها بع�ض املواقف، فكانوا يوضحون تل�ك املواقف دفعًا 

إلساءة فهمها ، ويصححوهنا إن وقع اخلطأ يف نقلها . 

ورب�ا تصدر م�ن أحدهم فلتة يف س�اعة غضب، فينبهون ع�ىل ذلك ،كا 

جاء عن سيدنا سعد بن أيب وقاص ريض اهلل عنه وغريه ، وتعليمه للناس عدم 

الوق�وف عن�د ما جيري بن األخ وأخيه يف س�اعة الغض�ب، وأن ذلك ال يعني 

تقليل أحدهم لشأن أخيه .

وع�ىل هذا النحو جرى كب�ار الصحابِة كعيِّ ب�ن أيب طالب، وعبد اهلل بن 

مس�عود، وعبداهلل بن عمر، والس�يدة عائش�ة، ثم عبد اهلل بن العباس ريض اهلل 

عنهم مجيعًا، وغريهم من أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.

ونتناول ه�ذا املبحث من خ�الل ستة مواقف: 

- موقفن لعمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه، ومها يمثان املسؤولية اإلدارية . 

- وموقفن لسعد بن أيب وقاص ريض اهلل عنه ، ومها يف حسن التفهم ملا يصدر 

يف حالة الغضب .

-  وموقف�ن لعب�د اهلل بن عم�ر ريض اهلل عنها ، ومها يمث�ان النصيحة ودرء 

الفتن . 
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مواقـف عـمـر :

فأّم�ا موقفا عم�ر ريض اهلل عنه املع�ربان عن مس�ؤوليته اإلدارية كأمري 
للمؤمن�ن، فهي مواقف تربهن عىل معرفة الصحابة ألقدار ومكانة بعضهم 
بعضًا، وأن ما جيري بينهم كقادة وأمراء ووالة إنا هو حمض إدارة للمسؤولية، 
وترصف بحسب املصلحة ، وأنه مها حدث من خاف بينهم يف الرأي فإنه 
ال يتعدى أكثر من تعبريهم عن آرائهم كبرش ، وال يمس ذلك بدين أو فضل 

حمفوظ له عند اآلخرين .

فمن ذلك: 

أ - موقف عزل س�يدنا عمر بن اخلطاب لس�يدنا خالد بن الوليد عا كان 
عليه من التقدم عىل اجليوش والرايا بالش�ام، يف س�نة س�بع عرشة، فقد عزله 
عمر رغم جالته وحس�ن بائه يف القيادة واجلهاد، ألسباب وملصلحة ظهرت 
لعم�ر بن اخلط�اب ريض اهلل عنه، فمنها: أن خالدًا ما دخل معركة إال رزقه اهلل 
النرص ���، فخاف عمر عىل املسلمن أن يعتقدوا أن النرص مرتبط بوجود خالد 

وقيادته.

فهذا املوقف من عمر ربا يفهم عىل أنه طعن يف خالد ريض اهلل عنه ، فإذا 
بعم�ر الذي يع�رف أقدار أصحابه، يرس�ل بالكتب إىل البل�دان يبن هلم ، فقد 
روى الطربي وغريه عن عدي بن س�هل قال: » كتب عمر إىل األمصار: إين مل 
أع�زل خالدًا عن س�خطة وال خيانة، ولكّن الناس فتنوا ب�ه، فخفت أن يوّكلوا 

��� تنظر يف ترمجته يف سري أعام النباء �/��7 ، �74 – �75 . 
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إلي�ه ويبتلوا ب�ه، فأحببت أن يعلم��وا أّن اهلل ه�و الصانع، وأال يكونوا بعرض 
َّ لكريم ، وإنك إيل حلبيب، ولن  يلجَ فتن�ة «، ومل�ا عاتبه خالد قال له: » واهلل إنك عجَ

تعاتبني بعد اليوم عى يشء« ���.

ولّم�ا أراد خال�د أن ي�ويص، وهو باملدينة، أش�هد عمر ب�ن اخلطاب عىل 
وصيته، وملا بلغ عمر موت خالد حزن عليه واس�رتجع مرارًا، ونكس رأس�ه، 
وأكث�ر الرتح�م علي�ه، وقام عمر ع�ىل وصيت�ه���، وترك نس�اءه يبك�ن عليه، 
 فق�ال: ك�ا أخرج�ه البخ�اري: » دعهن يبك�ن عىل أيب س�ليان م�ا مل يقع نقع 
أو لقلق�ة « ���، أي م�ا مل يرفع�ن أصواهت�ن أو يضعن الرتاب عىل رؤوس�هن. 
ها ب�ا خلالد عن�د اهلل من األج�ر، كا رواه ابن س�عد  ى عم�ر أم�ه وصربَّ وع�زَّ
 بس�ند صحي�ح ق�ال: » لّما تويف خال�د بن الوليد بك�ت عليه أم�ه، فقال عمر: 
يا أم خالد أخالدًا وأجره ترزئن ؟ عزمُت عليِك إال َتَثبتِّ حتى تسود يداك من 

اخلضاب «��4، فهكذا كان خالد عند عمر ريض اهلل عنها .

 ب - ومنه�ا م�ا ج�رى من س�يدنا عم�ر بن اخلطاب مع س�يدنا س�عد بن 
أيب وق�اص؛ فق�د واله عم�ر اإلم�رة يف الكث�ري من فت�وح الع�راق، وكان أحد 
الفرس�ان الش�جعان، جماب الدعوة، توىل قتال فارس يف خافته، ففتح اهلل عىل 

��� تاريخ الطربي 68/4 ، البداية والنهاية 8�/4 .
��� ينظر سري أعام النباء ترمجة خالد ��/ ��8، ��8 �، وينظر اإلصابة �/ ��9  .

��� صحي�ح البخاري، كتاب اجلنائز، باب م�ا يكره من النياحة عىل امليت �/��4 . وقد 
أخرجه تعليقًا  .

��4 تاريخ دمشق �6/ �77، واإلصابة ترمجة لبابة بنت احلارث 8/ �00، وقال احلافظ: 
هذا مسند صحيح، ويف تاريخ دمشق � تبيتي � بدال من � تثبت �.



111

يده أكثرها، وكان له فتح القادسية وغريها، وهو الذي أنشأ الكوفة، فكان أمريًا 

عليه�ا لعم�ر، ثم عزله ثم أع�اده، ثم عزله ���. فربا ُيْفَهُم م�ن عزل عمر له أنه 

لم يعد أهًا لإلمارة، فإذا بعمر ريض اهلل عنه يوضح أنه أهل هلا، ويزيل ش�بهة 

ذلك، ويظهر ذلك يف مواقف عدة ، منها: جعله أحد أهل الشورى الذين خيتار 

منهم خليفة املسلمن من بعده.

فق�د روى البخاري يف صحيحه يف وصية عمر قبل موته: » فقالوا: أوص 

ي�ا أم�ري املؤمن�ن، اس�تخلف. قال: ما أج�د أحق هب�ذا األمر من ه�ؤالء النفر 

أو الره�ط الذين تويف رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وه�و عنهم راٍض. فس�مى عليًا وعثان 

والزبري وطلحة وس�عدًا وعبد الرمحن، وقال: يشهدكم عبد اهلل بن عمر وليس 

له من األمر يشء « ثم قال: » فإن أصابت اإلمرُة سعدًا فهو ذاك، وإال فليستعن 

به أيكم ما أمر، فإين مل أعزله عن عجز وال خيانة « ���.

ويب�ن مقام�ه وأمانته يف موقف آخر، وذل�ك أن عبد اهلل بن عمر قدم عىل 

 س�عد ب�ن أيب وق�اص الكوف�ة، فوجده يمس�ح ع�ىل اخلفن، فاس�تغرب ذلك 

عب�د اهلل ��� ، وذل�ك ك�ا جاء يف رواي�ة املوطأ: » أن ابن عمر ق�دم الكوفة عىل 

سعد وهو أمريها، فرآه يمسح عىل اخلفن فأنكر ذلك عليه، فقال له سعد: سل 

��� ينظر االستيعاب البن عبد الرب يف ترمجته �/��7 ، ��7. 
��� صحي�ح البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب قص�ة البيعة واالتفاق عىل عثان بن 

عفان �/��56-��55. 
��� وذلك إما لعدم وصول جواز املسح عىل اخلفن لعبد اهلل بن عمر، وإما لكون سيدنا سعد 

يمسح يف احلرض. والثاين أقوى. ينظر فتح الباري ، باب املسح عىل اخلفن �/��6 .
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أب�اك...« ���، فلا رجع إىل أبيه س�أله، فقال له عم�ر كا رواه البخاري: » نعم، 
إذا حدثك شيئًا سعد عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص فال تسأل عنه غريه « ���.

فمثل هذه املواقف يف تربئة س�احة هؤالء الق�ادة من التهمة واخليانة، هلي 
مواق�ف نبيلة تدل عىل معرفة الصحاب�ة بعضهم ألقدار بعض ، ومدى الطاعة 
الت�ي التزم هبا األم�راء لقيادهتم، ويظهر فيه أيضًا ه�ذا اللون من دفاع بعضهم 

عن بعض . 

مواقف سعـد بن أبي وقاص: 

وأما موقفا سعد بن أيب وقاص فها يمثان قاعدة مهمة نفهم من خاهلا، 
كي�ف نتعامل مع ما يصدر ع�ن الصحابة رضوان اهلل عليهم يف حالة الغضب، 

وما قد يفلت منهم مما ال يعصم منه البرش .

فمن ذلك: 

أ - موقف مع سيدنا خالد بن الوليد ريض اهلل عنه، فعن طارق بن شهاب: 
» أن خال�د بن الوليد كان بينه وبن س�عد بن أيب وق�اص كام، َفُذِكَر خالٌد ��� 

ْه ��4 ، فإن ما بيننا مل يبلغ ديننا « ��5.  عند سعد، فقال: مجَ

��� موطأ اإلمام مالك، كتاب الطهارة، باب ما جاء يف املسح عىل اخلفن �/�6 .
��� صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب املسح عىل اخلفن �/85 .

��� أي بسوء .
��4 أي اسكت. 

��5 أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري �06/4، وأخرجه أبو نعيم يف تثبيت اإلمامة ��8. 
وقال اهليثمي: رواه الطرباين، ورجاله رجال الصحيح. 
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ب - واملوقف الثاين موقف مع س�يدنا عيل ريض اهلل عنه، وكل عبارة من 
عبارات سيدنا سعد فيه هي ومضات للتأدب واالعتبار، فقد أخرج ابن راهويه 
يف مس�نده، واحلاكم يف املستدرك بسندمها عن خيثمة، وهذا لفظ احلاكم، قال: 
» كان سعد بن أيب وقاص ريض اهلل عنه يف نفر، فذكروا عليًا فشتموه ���، فقال 
س�عد: مه�اًل عن أصحاب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، فإن�ا أصبنا دنيا ��� مع رس�ول اهلل 

: ﴿ ۆئ  ۆئ             ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ملسو هيلع هللا ىلص، فأن�زل اهلل َع�زَّ وَج�لَّ
ىئ   ﴾، فأرج�و أن تكون رمحة من عند اهلل س�بقت لن�ا . فقال بعضهم: فواهلل 
إن�ه كان يبغض�ك ��� ويس�ميك: األخنس ��4، فضحك س�عد حتى اس�تعاه 
 الضح�ك، ثم ق�ال: أليس قد جيد املرء ع�ى أخيه يف األمر يك�ون بينه و بينه ثم 

ال يبلغ ذلك أمانته ؟! « ��5.

ومن الش�واهد عى ما قاله س�يدنا س�عد من أن تغري األخ عىل أخيه بعض 
الوقت ال يطعن يف األخوة مدُح عيٍّ ألخيه س�عد بن أيب وقاص بإظهار منقبة 

��� وكان ذلك يف وقت فتنة واختاف بعد مقتل سيدنا عثان ريض اهلل عنه.
��� وهو أخذهم الفداء يف األرسى يف بدر.

��� هذا القول ليس صحيحًا، وهو عىل حس�ب فهم القائل ، وقد صحح له س�يدنا س�عد 
هذا الفهم . 

��4 ولعل ذلك كان بس�بب عدم خروجه للقتال معه يف خافته ، وكان رأي س�يدنا س�عد 
أهن�ا أح�داث فتنة، وكان ال يرى جواز القتال يف الفتن�ة، وذاك حمل اجتهاد واختاف 
في�ا بينه�م ريض اهلل عنهم ، ينظر رأي س�يدنا س�عد وم�ن قعدوا عن ه�ذا القتال يف 

الفتح، كتاب الفتن ��/�6 . 
��5 املس�تدرك، كتاب التفس�ري، تفسري س�ورة األنفال �/��9 - ��0. وقال الذهبي يف 
التلخي�ص: عىل رشط البخاري ومس�لم. وحس�ن البوصريي إس�ناد اب�ن راهويه يف 

إحتاف اخلرية ��8/7 . 



114

م�ن مناقبه ريض اهلل عنه ، وذلك فيا رواه البخاري ومس�لم عن عي ريض اهلل 
عن�ه ق�ال: » ما س�معُت النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص مجع أبويه ألحد إال لس�عد ب�ن مالك، فإين 

سمعته يقول يوم أحد: يا سعد ارم، فداك أيب وأمي « ���. 

ومم�ا رواه س�عد من مناقب عي ريض اهلل عنه�ا حديث إعطائه الراية يوم 
خي�رب، وحدي�ث املباهل�ة ، ومنه ما أخرج�ه البخاري يف اس�تخاف النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
لعي ريض اهلل عنه عىل املدينة عندما خرج إىل غزوة تبوك فقال له النبي ملسو هيلع هللا ىلص كا 
 رواه سعد بن أيب وقاص: » أال ترىض أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، 

إال أنه ليس نبي بعدي « ���. 

فه�ذه املناقب يروهيا كل منها يف ح�ق أخيه، وهكذا كان الكبار ريض اهلل 
عنهم .

وهذان املوقفان مها نموذج من ناذج ما كانوا عليه رضوان اهلل عليهم من 
الورع والصيانة، يصون فيها إخوته أن يذكروا بس�وء، ويضع للحارضين وملن 
بعده�م إىل يومنا هذا قاعدة نس�تيضء هبا، ونفهم من خاهل�ا بعض العبارات 
التي ربا صدرت عن الصحابة يف حال غضبهم، والتي ربا يفهم منها انتقاص 

��� صحيح البخاري، كتاب املغازي، باب �إذ مهت طائفتان منكم أن تفشا� �490/4 ، وكتاب 
اجلهاد والس�ري، ب�اب املجن ومن يترتس ب�رتس صاحبه �/�064، وصحيح مس�لم، كتاب 

فضائل الصحابة، باب يف فضل سعد بن أيب وقاص �رشح النووي ��79-�78/�5. 
��� صحيح البخاري، كتاب املغازي، باب غزوة تبوك �60�/4 ، كتاب فضائل الصحابة، 
ب�اب مناق�ب عي بن أيب طال�ب �/��59 ، وأخرجه مس�لم يف صحيحه، كتاب فضائل 
الصحاب�ة، باب من فضائل عي بن أيب طالب �رشح النووي �70/�5- ���7، وروى 
سعد بن أيب وقاص غري ذلك من مناقب عّي بن أيب طالب يف هذا الباب، وينظر أيضًا 

فتح الباري 9�-9�/7. 
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أحدهم لآلخر، فيوضح أن تلك فلتة من فلتات البرشية ���، وأهنا أمر ال يعدو 

التلف�َظ به، فليس له ق�رار يف قلب الناطق به، وال يعني ذل�ك أبدًا تقليَلُه لدين 

ومق�اِم صاحبه، هكذا يفره س�يدنا س�عد، فاألمر كا يقول احلاف�ظ أبو نعيم 

عنهم يف هذه املواقف: » فأما حال الغضب، فال اعتبار به، وال حجة فيه « ���. 

وينبه س�يدنا سعد أيضًا إىل عدم التجرؤ أو الترع بسوء الفهم، وحيذر 

م�ن تتبع ه�ذه الفلت�ات، وكل ذلك م�ن تأديب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص هل�م، وهذا 

 اللون من املداواة باحلق هو أيضًا مما تعلموه من هدي رس�ول اهلل، والمتتبُع 
لسريته ملسو هيلع هللا ىلص وسنته يعرف ذلك جيدًا ���. 

مواقـف عبد اهلل بن عـمـر رضي اهلل عنهما: 

وأما موقفا عبد اهلل بن عمر ، فقد كانا يف الدفاع عن عثان بن عفان، وعي 

ابن أيب طالب ريض اهلل عنهم أمجعن:

وه�ذه م�ن مواقف التصحيح لس�وء الفهم، نصيحة هلل ولرس�وله يف أئمة 

ه�ذا الدي�ن ، وهم أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص ، ونصيحة لألم�ة ببيان احلق هلا، وذلك 

هُبا أعداُء اإلس�ام، واملرتبصون به يف األمصار،  بتفني�د األخبار الت�ي كان ُيَرِّ

��� وأقول: بل ربا محله عىل ذلك شدة احلمية للدين، فكأنه يقول: إن هذا الفعل - الذي 
اس�تعظمه م�ن صاحبه، والذي رأى فيه بحس�ب نظ�ره واجتهاده أن�ه تقصري يف حق 

الدين - هو فعٌل كذا وكذا.
��� تثبيت اإلمامة ص ��8.

��� تنظر بعض املواقف فيا أورده احلافظ أبو نعيم يف كتابه تثبيت اإلمامة ص ��8 - ��8. 
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يثريون هبا الناس وحيكوهنا عىل غري وجهها الصحيح ، مما كان س�ببًا يف الكثري 
من الفتن ، ويف ظهور اخلوارج الذين كانوا سبب باء شديد عىل األمة. 

أ - فقد روى البخاري عن عثاَن بِن عبد اهلل بن َمْوَهب قال:» جاء رجل 
م�ن أهل مرص، وح�ج البيت، فرأى قومًا جلوس�ًا ، فقال: من ه�ؤالء القوم؟ 
فقال�وا: هؤالء قريش، قال: فمن الش�يخ فيهم؟ قالوا: عب�د اهلل بن عمر، قال: 
ي�ا ابن عمر، إين س�ائلك ع�ن يشء فحدثني، هل تعلم أن عث�ان فرَّ يوم أحٍد؟ 
ق�ال: نع�م ، فق�ال: تعلم أنه تغيب عن بدر ومل يش�هد؟ قال: نع�م ، قال: تعلم 
أن�ه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يش�هدها؟ قال: نعم ، قال: اهلل أكرب، قال ابن 
: أما فَِراُرُه يوم أحٍد فأش�هد أن اهلل عف�ا عنه وغفر له ���،  ْ لكجَ عم�ر: تع�الجَ ُأبجَنيِّ
وأم�ا تغيبه عن ب�در فإنه كانت حتته بنت رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وكانت مريضة، فقال 
ُه « ، وأما تغيبه  �ْهمجَ ل�ه رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » إن ل�ك أجرجَ رجٍل ممن ش�هد بدرًا وسجَ
ع�ن بيعة الرضوان، فلو كان أحٌد أعزَّ ببطن مكة من عثان لبعثه مكانه، فبَعَث 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عثاَن، وكانت بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثاُن إىل مكَة، فقال 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بيِدِه اليمنى: » هذه يد عثمان « فرضب هبا عىل يده فقال: » هذه 
لعثمان « فقال له ابن عمر: اذهب هبا اآلن معك « ���. أي بلغ ما س�معت ملن 

وراءك ، وألصحابك.

��� وذل�ك يف ق�ول اهلل تع�اىل يف كل من ف�ر يوم أحد من املؤمن�ن: ﴿ ۀ  ہ  ہ  ہ    
ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  

ۈ      ﴾. سورة آل عمران آي�ة: �55.
��� صحي�ح البخاري، كتاب فضائ�ل الصحابة، باب مناقب عثان بن عفان �/���5-

���5. وينظر فتح الباري 67/7.
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ب- وموق�ف آخ�ر له، جاء فيه رج�ل كأنه من اخلوارج، يس�أله عن عي 
وعثان ريض اهلل عنها ، كا قال احلافظ ابن حجر تعليقًا عىل س�ؤال الس�ائل: 
» أم�ا قول�ه � فا قولك يف عي وعثان؟ � فيؤيد أن الس�ائل من اخلوارج، فإهنم 
كانوا يتولون الش�يخن وحيطون عثان وعليًا، فرد عليه ابن عمر بذكر مناقبها 

ومنزلتها من النبي ملسو هيلع هللا ىلص « ���.

فق�د أخرج البخاري عن س�عد ب�ن ُعبيدة قال: » جاء رج�ل إىل ابن عمر 
فس�أله عن عثان، فذكر عن حماس�ن عمله، قال: لعل ذاك يسوؤك؟ قال: نعم، 
ق�ال: فأرغم اهلل بأنفك، ثم س�أله عن عي، فذكر حماس�ن عمل�ه، قال: هو ذاك 
 بيت�ه أوس�ط بيوت النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص ، ثم قال: لعل ذاك يس�وؤك؟ ق�ال: أجل ، قال: 
فأرغ�م اهلل بأنفك، انطل�ق فاجهد عيَّ َجْهَدَك « ���. واملعن�ى: افعل ما تريد يف 

حقي، فقد أبلغتك احلق.

ق�ال احلافظ ابن حجر قول�ه: » فاجهد عيَّ جهدك « أي: أبلغ عىل غايتك 
يف حق�ي، ف�إن ال�ذي قلته لك احل�ق، وقائل احل�ق ال يبايل با قي�ل يف حقه من 

الباطل ���. 

وعن�د النس�ائي ق�ال ابن عم�ر للعاء ب�ن ِع�َرار: » أما عي، فا تس�ألني 
عنه وانظر إىل منزله من رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ليس يف املس�جد بيت غري بيته «. ويف 

��� فتح الباري �6�/8.
��� صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب عي بن أيب طالب � /��58. 

وينظر فتح الباري 88/7 . 
��� فتح الباري 9�/7.
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رواية أخرى له: » أما عي، فهذا بيته من بيت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وال أحدثك عنه 
بغريه « ���.

وهك�ذا كان أصح�اب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ينصح�ون لألم�ة، وجيمعوهن�ا 
ع�ىل احلق، ويظه�رون فضائل إخواهنم، حتى س�د اهلل هبم أب�واب فتن كثرية، 
 وحافظ�وا ع�ىل دي�ن اهلل َع�زَّ وَج�لَّ بإظه�ار الثق�ة يف محلت�ه، وه�م الصحاب�ة 
رض�وان اهلل عليهم ، إذ لوال ذل�ك لضاع عىل الناس الكثري من أحكام دينهم ، 

ب�ل ض�اع أكثر دينهم ، فكان فعلهم هذا من آثار ق�ول اهلل َعزَّ وَجلَّ ﴿ ڳ  ڳ  
ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ   ﴾ ��� .

وأعتقد أن هذه األمثلة واملواقف السابقة، هي نموذج يمثل إحدى قواعد 
آداب أصحاب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، وهي شواهد تدل عىل ما كان بينهم من املودة 
 والتقدي�ر والنصيح�ة، واملتتب�ع جيد الكثري من ه�ذه املواقف املرشف�ة التي هم 

أه�ل هلا ���. 

��� أخرجها النس�ائي يف الس�نن الكربى، كتاب اخلصائص، ذكر منزلة عي بن أيب طالب 
446/7 ، 447 ، وقال احلافظ ابن حجر يف الفتح ���9/7: ورجاله رجال الصحيح 

إال العاء، وقد وثقه حييى بن معن وغريه. 
��� سورة احلجر، آية 9 .

��� وم�ن ب�اب الفائدة أورد هنا وصف عبد اهلل بن عباس ريض اهلل عنها للخلفاء األربعة 
الراش�دين حينا س�أله عيس�ى بن طلحة عنهم، فوصفهم وصفًا جممًا دقيقًا مناس�بًا 
لس�ؤال الس�ائل، مبينًا بعض ما هلم من املكانة، قال عيس�ى بن طلحة : » س�ألت ابن 
عب�اس قلت: ي�ا أبا عباس أخربين عن س�لفنا حتى كأين عاينتهم؟ َقال: تس�ألني عن 
أيب بك�ر، كان واهلل ي�ا اب�ن أخي تقًيا نقًيا رسًيا، اخلري كله في�ه، من رجل ]يصادى منه 
َغ�ْرٌب[، يعني احلدة . تس�ألني عن ُعَم�ر، كان واهلل يف علمي قوًيا نقًيا، قد وضعت = 
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 وبمث�ل ذل�ك اس�تقر تعظيم أصحاب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف قل�وب املهتدين

- وذل�ك م�ا علي�ه أه�ل الس�نة رض�وان اهلل عليه�م - وعلم�وا منه�ا أن حمبة 

أصحاب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص هي عامة من عامات اإليان ، وأن بغضهم عامة 

من عامات النفاق واخلذالن !!

يقول احلافظ أبو نعيم صاحب حلية األولياء يف بيان ذلك: » فمن انطوت 

رسيرت�ه ع�ى حمبته�م، ودان اهلل تع�اىل بتفضيله�م ومودهتم، وت�رأ ممن أضمر 

بغضه�م، فهو الفائز باملدح الذي مدحه�م اهلل تعاىل به فقال: ﴿ ٱ  ٻ  

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ ﴾ « ���.

* * *

= له احلبائل بكل مرصد، فهو هلا حذر، من رجل يف سوقه عنف. تسألني عن عثان، 
كان واهلل يف علمي صواًما قواًما، من رجل حيب قومه، تسألني عن عّي، كان واهلل يف 
علمي حليًا عليًا، ما رأيته يقول قوالً إالَّ أحسنه، من رجل ما اتكل عىل موضعه، ومل 
أره أرشف عىل يَشء يقول أنا آخذه إالَّ أرصف عنه ... «. املعرفة والتاريخ �/�48- 
�48، ورواه اإلمام أمحد يف فضائل الصحابة �/4�5  خمترصًا . ومعنى يصادى منه 

غرٌب، أي تتحمل منه حدٌة يسرية .
��� تثبيت اإلمامة وترتيب اخلافة ص �5.





الفصل الثالث

املودة والثناء بني اخللفاء الراشدين

وآل بيت رسول اهلل �





الفصل الثالث

املودة والثناء بني اخللفاء الراشدين

وآل بيت رسول اهلل � 

إن اهلل َعزَّ وَجلَّ قد أثبت يف كتابه أصل العاقة بن أصحاب رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، 

وه�ي الرتاحم فيا بينهم، وذك�ر هلم مفردات عظيمة أمتت هلم جوانب األخوة 

يف اهلل، وإذا كان�ت هذه هي الصورة العامة للمس�لمن ف�إن عاقتهم بآل بيت 

رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قد متيزت بمزيد من املودة واإلكرام، معرفة بأقدارهم، وحفظًا 

لوصية رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص هبم .

وقد كانت عاقة اخللفاء الثاثة الراشدين بآل البيت عاقة محيمة ، عاقة 

تتناسب مع قدر هؤالء اخللفاء، وما كانوا عليه من شدة املحبة لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، 

وص�دق القي�ام بأمره، وكذا كانت للخلفاء الراش�دين أيب بك�ر وعمر وعثان 

ريض اهلل عنهم أمجعن مكانة كبرية يف نفوس آل بيت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص .

كل ذل�ك من خال نصوص وش�هادات ومواقف، بلغت يف مجلتها مبلغ 

التواتر، قد محلتها كتب الصحاح والسنن والتواريخ واآلثار، جليًة معانيها، قويًة 

داللتها، متعددًة مناس�باهتا التي قيل�ت فيها، تتعطر املجالس بذكرها، وتنرشح 

الصدور بساعها، وال أطيل عليك يف التقديم، فهي بن يديك قريب.

وسوف نتناول هذه املكانة من خالل املباحث الثالثة اآلتية: 
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املبحث األول: يف مكانة الشيخن عند سيدنا عّي ريض اهلل عنه ��� .

املبحث الثاين: يف مودة الشيخن آلل بيت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص .

املبحث الثالث: يف املودة بن أمريي املؤمنن عثان وعي ريض اهلل عنها.

***

��� آثرت أن أبدأ هبذا املبحث ألنه أظهر يف الداللة عىل املودة بن آل البيت املتمثلة يف أمري 
املؤمنن عي بن أيب طالب، وبن الشيخن أيب بكر وعمر ريض اهلل عنهم مجيعًا .

124
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املبحث األول

مكانة الشيخني عند سيدنا علي بن أبي طالب

رضي اهلل عنه

 لق�د كان�ت لس�يدنا أيب بك�ر الصدي�ق وس�يدنا عم�ر ب�ن اخلط�اب 
ريض اهلل عنها مكانة عظيمة يف نفس سيدنا عي بن أيب طالب، مكانة تفرعت 
عن مكانتها عند رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، فقد رأى ش�دة تعلق رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص هبا، 
وكي�ف كان رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يمدحها ، ويذكر فضائلهم�ا، ورأى باءمها يف 
دين اهلل َعزَّ وَجلَّ ، ورأى كيف عاشا هلذا الدين ، وكيف َم�ثَّ�ا متام الصدق 
يف صحبة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، ويف حياطة األمة وحتمل أمانتها من بعده، وكيف 
س�ارا عىل هدي صاحبها ملسو هيلع هللا ىلص حتى لقياه، فلم َيْعِدل عيٌّ ريض اهلل عنه بهما 

أحدًا من املسلمن .

وق�د ظه�رت مكانته�ا عن�ده يف أقوال�ه فيه�ا وش�هادته هل�ا وروايت�ه 
لفضائله�ا، فق�د تواتر عن عي ريض اهلل عنه مدحه هل�ا، بل تواتر عنه أنهما 
خ�ري ه�ذه األم�ة بع�د رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ���، وأن رس�ول اهلل مات وهو راض 
عنها، ويف متنيه اللحوق هبا عىل ما كانا عليه من اهلدى ، وكراهيته خمالفتها، 
 وأن�ه ل�زم طاعته�ا يف خافته�ا، ومواق�ف وتعب�ريات أخرى نق�ف عليها 
 إن ش�اء اهلل تع�اىل دالة ع�ىل رقي تلك األخ�وة، وعىل ما كان�وا يتمتعون ب�ه 

ريض اهلل عنهم من نفوس كريمة صافية.

��� ذك�ر التوات�ر ع�ن عي ريض اهلل عن�ه يف تقديمه هل�ا الذهبي يف تاريخ اإلس�ام �عهد 
اخللفاء الراشدين �/���5. 
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وسنتناول هذا املبحث إن شاء اهلل تعاىل من خال النقاط اآلتية: 

�-  ثناء سيدنا عّي عىل الشيخن وروايته لفضائلها .

�- من أعال عيٍّ ومواقفه الدالة عىل عظم مكانة الشيخن عنده .

أواًل: ثناء سيدنا علي على الشيخني وروايته لفضائلهما: 

لقد كان سيدنا عي ريض اهلل عنه من أكثر الناس ثناء عىل صاحبيه أيب بكر 

وعم�ر ريض اهلل عنها ، فقد روى م�ن فضائلها ، وأعلن هبا للناس يف مواطن 

عدة وعىل منرب الكوفة ، وأهنا قد سبقا عىل احلق وعىل منهج النبوة، مما سنقف 

عليه يف هذا املبحث.

وكا جاء مدحه هلا منفردين ، جاء مدحه هلا جمتمعن . 

أ- فأما ثناؤه عى أيب بكر وروايته لفضائله:

فمن�ه روايت�ه فضيلة تس�مية أيب بكر بالصدي�ق ، وأهنا نزل�ت من عند اهلل 

تعاىل، فقد أخرج الطرباين بس�ند رجاله ثقات عن أيب تِ�ْحَيى ُحكيم بن س�عد، 

ق�ال: س�معت عليًا ريض اهلل عن�ه حيلف: » هللجَُ أنزل اس�م أيب بكر من الس�اء: 

الصديُق « ���. وتلك منقبة عظيمة من مناقبه ريض اهلل عنه .

��� املعج�م الكب�ري �/55 ، وأخرجه أبو نعيم يف معرفة الصحاب�ة �/�4. وقال احلافظ 
يف الفت�ح �7/���: رجال�ه ثقات . وق�ال اهليثمي يف املجم�ع 4�/9: رواه الطرباين 

ورجاله ثقات .
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ومنه إشارته إىل عظم مقام أيب بكر يف الصدق والتحري ، وذلك فيا رواه 

أمحد وأبو يعىل بسند صحيح، والرتمذي وحسنه: عن أساء بن احلكم الفزاري 

ْثُت عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حديثًا استحلفت صاحبه،  عن عيٍّ قال: » كنت إذا ُحدِّ

فإذا حلف يل صدقته، فحدثني أبو بكر، وصدق أبو بكر، أنه ملسو هيلع هللا ىلص قال: ليس من 

عبد يذنب ذنبًا فيتوضأ ويصيل ركعتني ويستغفر اهلل إال ُغِفرجَ له « ��� .

ومنه مدحه أليب بكر ريض اهلل عنه وش�هادته بأنه أعظم املس�لمن أجرًا يف 

مجع�ه للق�رآن الكريم ، فقد روى أبو نعيم وغريه بس�ند صحيح عن عبد خري ، 

قال: » س�ألت عليًا ريض اهلل عنه عن أول من مجع القرآن يف املصحف ؟ فكان 

أول ما اس�تقبلني به قال: رحم اهلل أبا بكر ، كان أعظم الناس أجرًا يف القرآن ، 

ه�و أول من مجعه بني اللوحني « ��� .

فهذه بعض الروايات ملدحه وثنائه عىل أيب بكر ريض اهلل عنه منفردًا .

��� أخرج�ه أب�و يع�ىل يف مس�نده �/�� ، �5-�6، وأمح�د يف مس�نده �/�، 9 ، �0، 
وأبو داود، كتاب س�جود القرآن، باب يف االس�تغفار �/�96، والرتمذي يف س�ننه، 
أب�واب الص�اة، الصاة عن�د التوب�ة �/��4، وابن حبان يف صحيح�ه �/�89- 
�90، وغريه�م . وق�ال احلاف�ظ يف الفت�ح يف كت�اب الدع�وات ��/��0: حديث 

حسن ... أخرجه أمحد واألربعة، وصححه ابن حبان .
��� معرفة الصحابة أليب نعيم �/��- �� ، وابن عس�اكر يف تاريخ دمش�ق �79/�0- 
��8 . وأخرج�ه اب�ن أيب داود يف كتاب املصاحف �/�65 . وقال الذهبي يف تاريخ 
اإلسام ��/��5 عهد اخللفاء الراشدين�: إسناده حسن . وقال احلافظ ابن حجر: 
�فت�ح الب�اري كتاب فضائ�ل الق�رآن �6�9/8: أخرجه اب�ن أيب داود يف املصاحف 

بإسناد حسن عن عبد خري . 
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ب- وأما ثناؤه ريض اهلل عنه عى أيب بكر وعمر ريض اهلل عنها جمتمعني: 

فمنه ما تواتر عنه أهنا أفضل األمة بعد رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، فعن أيب جحيفة 
ق�ال: ق�ال عي ريض اهلل عنه: » خرُي هذه األمة بعد نبيها أبو بكر، وبعد أيب بكر 

عمر، ولو شئت أخربتكم بالثالث لفعلت « ���. 

وعن عبد خري عن عي أنه قال: » أال أنبئكم بخري هذه األمة بعد نبيها ملسو هيلع هللا ىلص 
أبو بكر ثم عمر « ��� . 

 ، قال اإلمام الذهبي تعليقًا عىل هذا احلديث:: » هذا واهلل العظيم قاله عيٌّ
وهو متواتر عنه؛ ألنه قاله عىل منرب الكوفة « ��� .

ج- مدحه لسريهتا ومنهجها: 

جاء ذلك يف أحاديث عدة ، فعن عبِد خرٍي قال: قام عي ريض اهلل عنه عىل 
املنرب فذكر رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال: » قبض رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، واس�ُتْخِلَف أبو بكر 
ريض اهلل عنه، فعمل بعمله وس�ار بس�ريته حتى قبضه اهلل َعزَّ وَجلَّ عىل ذلك، 
ثم اس�تخلف عمر ريض اهلل عنه عىل ذلك، فعمل بعملها وسار بسريهتا حتى 

قبضه اهلل عز و جل عىل ذلك « ��4. 

��� أخرجه أمحد يف املسند �/�06 ، ��0 .
��� أخرجه أمحد يف املسند �/��0، ��5 ، ��5 . 

��� تاريخ اإلسام - عهد اخللفاء الراشدين - �/��5 .
��4 أخرجه أمحد يف املسند �/��8 ، وابن أيب شيبة يف املصنف، كتاب املغازي، ما جاء يف 
خافة أيب بكر وس�ريته يف الردة 58�/�0 ، وقال اهليثمي يف املجمع �76/5: رواه 

أمحد ورجاله ثقات.
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د- وم�ن تلك الش�واهد: ش�هادته لعم�ر ريض اهلل عنه عى ف�راش موته، 

وإعالنه بمدى تعلق النبي ملسو هيلع هللا ىلص به وبأيب بكر:

جاء ذلك يف ش�هادة عظيم�ة، تعرب كلُّ مجلة منها عن ه�ذا التقدير، وهذه 

املحبة، وقد رواها اإلمام البخاري يف صحيحه عن ابن أيب مليكة أنه سمع ابن 

عب�اس يق�ول: » ُوِضَع عمُر ع�ىل رسيره، فتكنَّفه الناس يدع�ون ويصلون قبل 

أن يرف�ع وأنا فيهم، فل�م يرعني إال رجٌل آخذ منكبي، ف�إذا عي بن أيب طالب 

 فرتح�م ع�ىل عم�َر، وقال: ما خلف�تجَ أحدًا أح�ب إيل أن ألق�ى اهلل بمثل عمله 
من�ك ���، واي�م اهلل، إن كن�ت ألظن أن جيعل�ك اهلل مع صاحبيك، وَحِس�بت 

 أين كنت كثريًا أس�مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا 

وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر « ��� . 

فه��ذا احلديث ال حيت�اج إىل تعليق، فهو ظاهر بنفس��ه، وإنا عليك أن 

تق�ف ع�ىل كل مجلة في�ه لتعرف مدى التقدي�ر واملحبة،وكي�ف كانت مكانة 

الش�يخن يف دين اهلل، وقرهبا من رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ومدى تقدير س�يدنا عي 

ريض اهلل عنه لتلك املكانة . 

��� ق�ال احلاف�ظ يف الفتح: ويف ه�ذا الكام أن عليًّا كان ال يعتق�د أن ألحد عمًا يف ذلك 
الوقت أفضل من عمل عمر . وقد أخرج ابن أيب ش�يبة ومس�دد من طريق جعفر بن 
حممد عن أبيه عن عي نحو هذا الكام، وسنده صحيح ، وهو شاهد جيد حلديث ابن 

عباس؛ لكون خمرجه عن آل عي ريض اهلل عنهم . �فتح الباري �60/7 .
��� أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، يف موضعن يف مناقب أيب بكر، 

ويف مناقب عمر �الفتح �6/7، ��5 .
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ثانيًا: من أعمال عليٍّ ومواقفه الدالة على عظم مكانة الشيخني عنده:

أ- فمنها: مبايعة عيل أليب بكر ريض اهلل عنها: 

لقد بايع س�يدنا عي ريض اهلل عنه س�يدنا أبا بكر ريض اهلل عنه ، كا بايعه 

الن�اس يف أول خافت�ه ، وريض به كا ريض املس�لمون، وجدد له س�يدنا عي 

 البيع�ة م�رة ثاني�ة ���، وبّين فيها فض�ل أيب بكر، وأن�ه أهل هل�ذا الفضل الذي 

آتاه اهلل إياه، وأهنم ما َنِفس�وا عليه وال حس�دوه فيا اختاره اهلل له، ومل ينازعوه 

فيه ، وبّين أهنم مل جيدوا يف أنفسهم شيئًا قط إال أن البيعة متت من غري استشارة 

 ��� يظه�ر ذل�ك م�ن لف�ظ املراجعة يف قول الس�يدة عائش�ة ريض اهلل عنها يف ه�ذا البيعة: 
» وكان املس�لمون إىل ع�ي قريبًا ح�ن راجع األمر املعروف « . ك�ا رواه البخاري يف 
صحيح�ه، كتاب املغ�ازي، باب غزوة خيرب �550/4، ومس�لم يف صحيحه، كتاب 
اجلهاد والسري، باب قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: » ال ُنوَرُث، ما تركنا فهو صدقة « �رشح النووي 

 . ��0�/��

وق�ال احلاف�ظ اب�ن كث�ري رمح�ه اهلل يف البداي�ة والنهاي�ة �0�/6 – ��0: » وقد اتفق 
الصحاب�ة ريض اهلل عنهم عىل بيعة الصديق يف ذلك الوقت، حتى عي بن أيب طالب، 
والزبري بن العوام «. ثم س�اق الروايات الصحيحة الدالة عىل ذلك . وقال: » وأما ما 
ي�أيت م�ن مبايعته إياه بعد موت فاطمة ريض اهلل عنها، وقد ماتت بعد أبيها ملسو هيلع هللا ىلص بس�تة 
أش�هر فذلك حممول عىل مبايعة ثانية أزالت ما كان وقع من وحش�ة بسبب الكام يف 
امل�رياث « . وق�ال أيضًا: » ولكن ملا وقع�ت هذه البيعة الثانية اعتق�د بعض الرواة أن 
علي�ًا مل يبايع قبلها، فنفى ذل�ك ، واملثبت مقدم عىل النايف كا هو مقرر ، واهلل أعلم «. 
وينظ�ر م�ا ذك�ره البيهقي يف االعتق�اد يف ذل�ك ��76 - ��78، وتنبيه�ه عىل إدراج 
الزهري لتأخر عي يف البيعة س�تة أش�هر يف حديث الس�يدة عائش�ة، وِحْفظ معمر له 

روايته للتأخر من قول الزهري منقطعًا . واهلل تعاىل أعلم .
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هلم، وأهنم من أحق من يستشار فيها ���. 

��� س�تأيت رواي�ة البخ�اري . وقد أخ�رج احلاكم يف املس�تدرك، كتاب معرف�ة الصحابة، 
أبو بك�ر الصدي�ق ب�ن أيب قحاف�ة ��/66-�76، وقال الذهبي: ع�ىل رشط البخاري 
ومس�لم. وأخرج�ه البيهقي يف الس�نن الكربى يف قت�ال أهل البغي، باب م�ا جاء يف تنبيه 
اإلم�ام ع�ىل من يراه أهًا للخافة بعده ���5�/8، كامه�ا عن إبراهيم بن عبد الرمحن 
 اب�ن ع�وف ، يف بيعة عي أليب بك�ر ريض اهلل عنها: » وقال ع�ي والزبري ريض اهلل عنها: 
ما غضبنا إال ألنا أخرنا عن املشاورة، وإنا نرى أبا بكر أحق الناس هبا بعد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، 
إنه لصاحب الغار وثاين اثنن وإنا لنعرف رشفه وِكبَرُه، ولقد أمره رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بالصاة 

ْب�ُر أي الرفعة يف الرشف، والِكرَبُ بمعنى السن . بالناس وهو حي «. اه� . والِكُ

وال�ذي ج�دد ذلك رغم أن علي�ًا ريض اهلل عنه بايع أبا بكر م�ع الناس، هو ما حصل 
من وحش�ة بس�بب االختاف فيمن يي صدقات النبي ملسو هيلع هللا ىلص خاصة أموال بني النضري 
باملدين�ة، ولذل�ك قال الصديق مبارشة بعد كام س�يدنا عي يف فض�ل أيب بكر كا يف 
رواي�ة البخ�اري �فتح �564/6: » وأما الذي ش�جر بيني وبينك�م من هذه األموال 
فلم آل فيها عن اخلري ، ومل أترك أمرًا رأيت رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يصنعه فيها إال صنعته « . 
وال يتعارض مع ما س�يأيت ص ���49 من ضحك عيٍّ ورسوره من مداعبة أيب بكر 
للحسن بن عي، ألنه كان بعد البيعة األوىل والظاهر أنه كان قبل الكام يف املرياث . 

وقد كان عي ريض اهلل عنه وغريه من آل البيت يرون أهنم أحق بتويل توزيع صدقات 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص ، ورأى أبو بكر ريض اهلل عنه أن خليفة الرس�ول ملسو هيلع هللا ىلص أحق بالقيام بأمر هذه 
الصدقات وتويل ما كان رس�ول اهلل يتواله ومنه أمر املال ، ملا ثبت أن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
ق�ال: » نح�ن معارش األنبياء ال نورث ما تركنا صدقة « ، ويف خافة عمر بن اخلطاب 
ريض اهلل عن�ه جع�ل عمر فق�ط أمر توزيع صدق�ات النبي باملدينة بي�د عي والعباس 
ريض اهلل عنها برشط أن يقوما عليه بمثل ما كان يقوم عليه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وأبوبكر، 
ومل�ا توىل عي ريض اهلل عنه اخلافة مل يغري ش�يئًا من م�رياث النبي ومن صدقاته ملسو هيلع هللا ىلص، 
وظ�ل ع�ىل م�ا كان عليه يف عه�د أيب بكر وعم�ر ريض اهلل عنها، ث�م كانت صدقات 
النبي باملدينة بيد حسن بن عي ثم بيد حسن بن عي، ثم بيد عي بن احلسن ، ثم بيد 
احلس�ن بن احلس�ن، ثم بيد زيد بن احلس�ن ، ثم بيد عبد اهلل بن احلسن ، ثم توالها =  
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والمتتب�ع حلديث بيعة أيب بكر ريض اهلل عنه ليعلم أن احلارضين بس�قيفة 
بني س�اعدة - والتي متت فيها البيعة - مل تطب أنفسهم أن يتقدموا أبا بكر ���، 

= بن�و العب�اس ، كا ذكر أب�و بكر الربقاين يف صحيحه ، ومل ينق�ل عن واحد منهم أنه 
متلكه�ا أو ورثها أو ورثت عنه . تنظ�ر الرواية املطولة للمرياث يف صحيح البخاري، 
كت�اب فرض اخلم�س، ورشح احلافظ ابن حج�ر هلا �فتح الب�اري ���8-��7/6 

ورشح اإلمام النووي هلذا احلديث �مسلم برشح النووي ��/��97-�96.

وأم�ا س�هم النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص يف الغنائ�م، فقد ق�ال اإلمام الش�افعي رمح�ه اهلل : » وقد مى 
رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بأيب هو وأمي ماضيًا، وصىل اهلل ومائكته عليه، فاختلف أهل العلم 
عندن�ا يف س�همه: فمنهم من قال : يرد عىل الس�هان التي ذكره�ا اهلل معه، ومنهم من 
ق�ال: يضعه اإلمام حيث رأى عىل االجتهاد لإلس�ام وأهله، ومنهم من قال: يضعه 
يف الك�راع والس�اح، وال�ذي أختار أن يضعه اإلم�ام يف كل أمر حصن به اإلس�ام 
وأهل�ه من س�د ثغ�ر أو إعداد كراع أو س�اح أو إعطائه أهل الباء يف اإلس�ام نفًا 
عن�د احل�رب وغري احلرب، إعدادًا للزيادة يف تعزيز اإلس�ام وأهله، عىل ما صنع فيه 
رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فإن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قد أعطى املؤلفة، ونفل يف احلرب، وأعطى عام 
خي�رب نفرًا من أصحابه م�ن املهاجرين واألنصار أهل حاج�ة وفضل، وأكثرهم أهل 
فاقة، نرى ذلك - واهلل أعلم - كله من س�همه « .  �الس�نن الكربى للبيهقي �/ 47، 

كتاب قسم الفيء، باب سهم اهلل وسهم رسوله� والكراع اسم جلمع اخليل .

وقد كان عيل ريض اهلل عنه يفعل فيه مثل ما كان يفعل أبو بكر وعمر ريض اهلل عنها، 
ب�ل أش�د، فق�د روى الطربي ع�ن األعمش، ع�ن إبراهي�م النخعي- وق�د لقي عليا 
ريض اهلل عنه - قال: » كان أبو بكر وعمر ريض اهلل عنها جيعان س�هم النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف 
الُكَراع والساح. فقلت إلبراهيم: ما كان عي ريض اهلل عنه يقول فيه؟ قال: كان عيٌّ 

هم فيه «.� تفسري الطربي، تفسري سورة األنفال، اآلية ��4. أشدَّ
��� فقد أخرجه ابن أبى شيبة يف املصنف، كتاب املغازي، ما جاء يف خافة أيب بكر وسريته 
578/�0، وأمحد يف مس�نده �/��، �96 وغريه، والنس�ائي، كت�اب اإلمامة، ذكر 
اإلمام�ة واجلاع�ة، إمام�ة أهل العلم والفض�ل �/74، ورواه احلاكم يف املس�تدرك، 
 كت�اب معرف�ة الصحاب�ة، أب�و بك�ر الصدي�ق ب�ن أيب قحاف�ة �/67، وصحح�ه = 



133

وأنه مل يطلب البيعة لنفس�ه ���، وأهنم قد ُأجلْئوا إىل اإلرساع بمبايعته ريض اهلل 
عنه خش�ية االختاف، فكان�ت بيعته ريض اهلل عنه حفظًا لألم�ة وأمانًا هلا من 
الفرقة واالختاف ، وكانت مثًا مرشفًا لرعة انصياع الصحابة إىل احلق بعد 

أن تبن هلم، بل مثًا يندر أن يتكرر مثله يف الدنيا ���.

والمتتب�ع ألحادي�ث البيعة أيض�ًا يف الصحيحن ويف غريمه�ا وما قيل يف 
 تقديم أيب بكر ريض اهلل عنه يعلم اتفاق الصحابة ريض اهلل عنهم بما فيهم عي 

ريض اهلل عنه عىل بيعته، وأهنم مل يقدموا أحدًا عليه ���. 

= الذهبي يف قصة البيعة: عن عبد اهلل بن مسعود عن عمر أنه قال: » يا معرش األنصار 
 ألستم تعلمون أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قد أمر أبا بكر يؤم الناس ؟ فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم 
أبا بكر ؟ فقالت األنصار: نعوذ باهلل أن نتقدم أبا بكر «. وقال احلافظ يف الفتح �كتاب 
احل�دود ��/��56: ووق�ع يف حديث ابن مس�عود عند أمحد والنس�ائي ... وس�نده 
حس�ن ، وله ش�اهد من حديث س�امل بن عبيد اهلل عن عمر، أخرجه النس�ائي أيضًا، 
 وآخ�ر من طري�ق رافع بن عم�رو الطائي، أخرجه اإلس�اعيي يف مس�ند عمر بلفظ:
 » فأيكم جيرتئ أن يتقدم أبا بكر ؟ فقالوا: ال أينا « وأصله عند أمحد وسنده جيد. اه�، 
وقال اهليثمي يف املجمع ���8�/5: رواه أمحد وأبو يعىل، وفيه عاصم بن أيب النجود، 

وهو ثقة، وفيه ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح .
��� ك�ا ق�ال يف إحدى روايات البخ�اري: » فبايعوا عمر أو أبا عبيدة ب�ن اجلراح «. البخاري، 

كتاب فضائل الصحابة، باب قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: » لو كنت متخذًا خليًا...« �/���4.
��� تنظر روايات بيعة أيب بكر يف صحيح البخاري، كتاب املحاربن، باب رجم احلبىل يف 

الزنا إذا أحصنت ��50�/6-��507 ومسند أمحد �/56-55 .
– �4�5، ومعرف�ة الس�نن واآلث�ار  البيهق�ي يف مناق�ب الش�افعي ��/4�4  ��� روى 
��/���� انعقاد اإلمجاع عىل ذلك فقد روى عن احلس�ن بن حممد الزعفراين يقول: 
» سمعت الشافعي يقول: أمجع الناس عىل خافة أيب بكر ... « وقال: قال الشافعي: 
» اضطر الناس بعد رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إىل أيب بكر، فلم جيدوا حتت أديم الس�اء خريًا من 

أيب بكر؛ من أجل ذلك استعملوه عىل رقاب الناس « .
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ومم�ا قاله ع�ي ريض اهلل عنه عن�د مبايعته أليب بك�ر ريض اهلل عنه ما رواه 
البخاري عن الس�يدة عائشة ريض اهلل عنها قالت: » فتشهد عي ثم قال: إنا قد 
 عرفن�ا يا أبا بك�ر فضيلتك . وذكر قرابتهم من رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وحقهم، فتكلم 
أبو بكر، فقال: والذي نفيس بيده لقرابة رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أحب إيل أن أصل من 

قرابتي « ��� . 

ولذل�ك تقول الس�يدة عائش�ة ريض اهلل عنه يف هذه البيعة: » فُس�رَّ بذلك 
املسلمون، وقالوا: أصبت « ��� . 

فهك�ذا كان ثن�اء أحده�م عىل اآلخ�ر، وهكذا يوضحون للن�اس األمور 
من باب الديانة واملس�ؤولية؛ إزالة ألي ريب، ودفعًا لتش�ويش من ش�وش من 

املنافقن.

ق�ال احلافظ ابن حجر: » قال القرطبي: من تأمل ما دار بن أيب بكر وعي 
من املعاتبة ومن االعتذار وما تضمن ذلك من اإلنصاف عرف أن بعضهم كان 
يع�رتف بفضل اآلخ�ر ، وأن قلوهبم كانت متفقة عىل االح�رتام واملحبة ، وإن 

كان الطبع البرشي قد يغلب أحيانًا لكن الديانة ترد ذلك « ���. 

��� صحي�ح البخ�اري، كت�اب فضائ�ل الصحاب�ة، ب�اب مناق�ب قراب�ة رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
�/��60-���6. وينظ�ر صحيح مس�لم، كتاب اجلهاد والس�ري، ب�اب قول النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص: »ال نورث، ما تركنا صدقة« �رشح النووي ��/���0 .
��� صحي�ح البخ�اري، كت�اب املغازي، باب غ�زوة خيرب �550/4 ، وصحيح مس�لم، 
كت�اب اجله�اد والس�ري، باب ق�ول النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص: »ال نورث، م�ا تركنا صدق�ة« �رشح 

النووي��/���0 .
��� فتح الباري، كتاب املغازي ��566/7 ، وقد أطلت هنا بعض اليشء للحاجة ، واهلل املوفق . 
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ب- ومنه�ا: كراهية س�يدنا عيل خمالفتها يف األحكام وش�هادته أن فعلها 
سنة متبعة:

فبخاف ما س�بق من مدح عي لنهج أيب بك�ر وعمر، فإن ذلك يظهر من 
رصيح قوله ريض اهلل عنه ، وذلك فيا أخرجه اإلمام مسلم يف قصة جلد الوليد 
اب�ن عقبة بن أيب معيط بأمر س�يدنا عث�ان ريض اهلل عنه يف خافته، وذلك بعد 
 أن قام�ت البين�ة ع�ىل رشب الوليد للخم�ر ، فعن عي ريض اهلل عن�ه قال: » يا 
عب�د اهلل ب�ن جعف�ر ُقْم فاجل�ده، فجل�ده وعي يعد، حت�ى بلغ أربع�ن فقال: 
أمس�ك، ثم قال: جلد النبي ملسو هيلع هللا ىلص أربعن، وجلد أبو بكر أربعن، وعمر ثانن، 

وكلٌّ ُسنٌَّة، وه��ذا َأحبُّ « ��� .

ويظه�ر ذلك أيض�ًا من كراهة خمالفت�ه هلا يف القضاء واألح�كام فيا كان 
حم�ًا لاجته�اد، حمافظة ع�ىل مجاعة الناس - وكان هذا دأب�ه ريض اهلل عنه - ؛ 
دفع�ًا لاختاف املؤدي إىل تنازع الناس . فقد كان يفتي أوالً بمنع بيع أمهات 
األوالد موافق�ًا بذل�ك عم�ر ريض اهلل عنه، ثم تغ�ري اجتهاده بالع�راق، فأفتى 
بج�واز بيعه�ن، فلا روج�ع يف ذلك رجع عن�ه إىل رأيه األول، وق�ال كا رواه 
البخ�اري ع�ن َعبيدة بن عمرو الس�لاين عن عي ريض اهلل عنه ق�ال: » اقضوا 
كم�ا كنتم تقضون، فإين أكره االختالف؛ حتى يك�ون الناس مجاعًة، أو أموت 

كما مات أصحايب « ��� . 

��� أخرجه مسلم يف صحيحه �رشح النووي ��/���8 .
��� أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب عّي بن أيب طالب  

. �5�9/�
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ق�ال احلاف�ظ ابن حجر يف قوله: � فإين أكره االختاف �: » قال ابن التن: 
يعن�ي خمالف�ة أيب بكر وعم�ر ، وقال غريه: املراد املخالفة الت�ي تؤدي إىل النزاع 

والفتنة ، ويؤيده قوله بعد ذلك: � حتى يكون الناس مجاعة � « ��� .

فانظ�ر فعله ريض اهلل عنه م�ن كراهته لاختاف، وذاك مثٌل مما كان عليه 
الصحاب�ة من حب اجتاع الكلمة، وعدم تش�تيت الن�اس ، وانظر هذه العبارة 
الرقيقة الدالة عىل شوقه إىل أصحابه الذين سبقوه، وحمبتِه أن يلحق هبم عىل ما 

كانوا عليه يف قوله: » أو أموت كا مات أصحايب «.

ج- ومن تلك الش�واهد العملية املؤكدة للمحبة بينهم، تسمية سيدنا عيل 
أبناءه بأساء اخللفاء الراشدين ريض اهلل عنهم: 

فالناظر يف تس�مية س�يدنا عي ريض اهلل عنه ألبنائه جيده يس�ميهم بأس�اء 
م�ن يعتز هبم وحيبهم، س�واء كانوا من أقاربه، أم من بقية أصحاب رس�ول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص،فقد س�مى منه�م حممدًا األك�رب واألوس�ط واألصغر، والعب�اس األكرب، 
وجعفرًا األكرب، وأبا بكٍر، وعمَر األكرَب، واألصغَر، وعثاَن وغريهم ��� . فهذه 

التسمية من أظهر الدالئل عىل علو مقام إخوانه عنده وحمبته هلم . 

د- ومنه�ا: مش�ورته يف قت�ال أهل ف�ارس ، وهي من املواق�ف الدالة عىل 
معرف�ة ع�ي ريض اهلل عنه بعظم مكان عمر ريض اهلل عنه يف احلفاظ عىل وحدة 

��� فتح الباري، مناقب عي بن أيب طالب ريض اهلل عنه 9�-9�/8 .
��� ينظر الطبقات الكربى، ترمجة عي بن أيب طالب �/��-�5. وينظر كتاب مجل من أنساب 
األرشاف للباذري، ولد عي بن أيب طالب �/��9-9�6، وينظر مجهرة أنساب العرب 

البن حزم ص �7-�8 ، والتبين يف أنساب القرشين البن قدامة ص ��7. 
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األم�ة، فقد شاور عمر أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، يف اخلروج بنفسه لقتال فارس 
مل�ا جتمعوا لقتال املس�لمن يف هناون�د، فبعد أن تكلم عثان ب�ن عفان ،وطلحة 
والزب�ري وعب�د الرمح�ن ب�ن ع�وف ريض اهلل عنهم وغريه�م من أه�ل الرأي، 
فاتفق�وا عىل ع�دم خروج عمر بنفس�ه، قام عي ريض اهلل عن�ه فقال: » أصاب 
القوم يا أمري املؤمنن الرأي ... وإن هذا األمر مل يكن نرصه وال خذالنه لكثرة 
وال قل�ة، ه�و دينه ال�ذي أظهر وجنده الذي أع�ز وأيده باملائك�ة حتى بلغ ما 
بلغ، فنحن عىل موعود من اهلل، واهلل منجز وعده ونارص جنده، ومكانك منهم 
م�كان النظ�ام من اخلرز، جيمعه ويمس�كه، فإن انحل تفرق م�ا فيه وذهب ثم مل 
جيتمع بحذافريه أبدًا، والعرب اليوم وإن كانوا قليًا فهي كثري عزيز باإلسام، 
فأقم واكتب إىل أهل الكوفة فهم أعام العرب ورؤساؤهم ... فليأهتم الثلثان 
وليق�م الثلث واكتب إىل أهل البرصة أن يمدوهم ببعض من عندهم فر عمر 

بحسن رأهيم وأعجبه ذلك منهم « ���.

ه� - ومنها شهادته لعمر أنه كان راشدًا يف حكمه، وعدم تغيريه ملا صنعه عمر :

فق�د جاء نصارى نج�ران إىل عي ريض اهلل عنه لريده�م إىل األرض التي 
أجاهم عنها عمر ريض اهلل عنها، كا رواه ابن أيب ش�يبة بس�نده عن س�امل بن 
أيب اجلع�د قال: » جاء أهل نج�ران إىل عي فقالوا: يا أمري املؤمنن كتابك بيدك 

وش�فاعتك بلس�انك، أخرجنا عم�ر من أرضن�ا فارددنا إليها، فق�ال هلم عي: 

��� تاري�خ الط�ربي 4/���-��4، البداية والنهاية �09/7 . ومعن�ى النظام: هو كل خيط ينظم 
ب�ه لؤلؤ ونحوه �القام�وس املحيط، مادة نظم�. قلُت: فمقام عم�ر ريض اهلل عنه من األمة هو 

مكان اخليط الذي جيمع اخلرز .
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� وحيك�م إن عم�ر كان رش�يد األمر، وال أغ�ري صنعة عمر �. ق�ال األعمش : 

فكانوا يقولون لو كان يف نفسه عىل عمر يشء الغتنم هذا عي « ���. 

و- وم�ن ش�واهد القرب بينها: ما ذكره اإلم�ام الذهبي يف تذكرة احلفاظ 

وغ�ريه، عن قيس ب�ن عباد ريض اهلل عنه قال :  » دخل�ت املدينة ألتمس العلم 

وال�رشف فرأيت رجًا عليه بردان، له ضفريت�ان، واضعًا يده عى عاتق عمر، 

فقلت: من هذا ؟ فقالوا: عّي بن أيب طالب ريض اهلل عنه «���.

��� املصن�ف ، كت�اب الفضائ�ل، ما ذكر يف فض�ل عمر بن اخلط�اب، �7/ 65 . وأخرج 
البيهق�ي نحوه عن س�امل، وعن عبد خ�ري، كتاب آداب القايض، ب�اب من اجتهد من 

احلكام ثم تغري اجتهاده �0/ ��0 . 
��� تذك�رة احلف�اظ للذهبي �/ ��، واخلرب رواه أب�و نعيم يف معرفة الصحابة � �/�80، 
واب�ن أيب عاص�م يف اآلح�اد واملث�اين � �/ ��0 �، وأخرج�ه الفس�وي يف تارخي�ه 
��/�445، ولك�ن ق�ال : � ه�ذا ع�ي، وعم�ر واض�ع يده ع�ىل منكب ع�ي � .  أي 
اختلف�ت اهليئة فقط، وكامها يدل عىل املعنى املقصود، بل الرواية األوىل التي ذكرها 
الذهب�ي أدل ع�ىل التواد ألن عمر كان أس�ن من ع�ّي ريض اهلل عنها، ومع ذلك كان 

عّي هو الواضع يده عىل كتف عمر .

وذكره�ا املحب الط�ربي يف الرياض النرضة ��/ 97 � يف صف�ة عي ريض اهلل عنه ، 
وعزاه�ا الب�ن أيب عاصم ، ومجع بينها وبن ما روي من أنه كان أصلع ش�عر الرأس، 
ق�ال : » وال تضاد بينها، إذ يكون الش�عر انحر عن وس�ط رأس�ه، وكان يف جوانبه 

شعر مسرتسل، مجع فظفر باثنتن «. ا. ه�

قلُت:  وهذه صفة عي التي رواها أبو نعيم يف معرفة الصحابة ��/�79 عن الشعبي 
قال: » رأيُت عي بن أيب طالب خيطب عىل املنرب ش�يخًا مربوعًا أس�مر أبلج أصلع له 

ضفريتان، أبيض الرأس واللحية، له حلية قد مألت ما بن منكبيه «. 
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ز- ومن الشواهد عى ذلك أيضًا: اعتزاز عيل بكسوة كساها له عمر: 

 فع�ن أيب الس�فر س�عيد ب�ن حيم�د ق��ال: » ُرئ�ي عىل ع�ي ب�ن أيب طالب 
 ريض اهلل عنه ُبْرٌد كان ُيْكثر ُلبس�ه قال: فقيل له: إنك لتكثر ُلبس ه�ذا الرُبد ؟! 
فقال: إن�ه كسانيه خلييل وصفيي وصديقي وخاصتي عمر، إنَّ عمر ناصحجَ اهللجَ 

فنصحُه، ثم بكى « ���.

فانظ�ر تعدي�د عيٍّ لما كان بين�ه وبن عمر من خائل امل�ودة، وتعلقه بما 
أه�داه له عم�ر، وبكاءه املعرب عن تقديره وش�وقه إليه، ومعن�ى قوله: � ناصح 

اهلل �: أي صدق مع اهلل، ومعنى � نصحه �: أي زكاه وأرشده ووفقه .

وق�د كان ع�ي ريض اهلل عن�ه يق�ول يف ذلك أيض�ًا: » ما كن�ا ننكر ونحن 
متواف�رون أصحاب حممد ملسو هيلع هللا ىلص أن الس�كينة تنطق عى لس�ان عمر «���، ومعنى 

متوافرون أي متواجدون بكثرة .

��� أخرجه ابن أيب ش�يبة يف املصنف، كتاب الفضائل، ما ذكر يف فضائل عمر بن اخلطاب 
6�/�7 ، واآلجرى يف الرشيعة �/4�4، وأخرجه اآلجري أيضًا عن أيب إس�حاق 
الس�بيعي ع�ن أيب مريم قال: » رأيت عىل ع�ي بن أيب طالب ريض اهلل عنه بردًا ... « . 

وقال حمققه: أثر أيب مريم وأيب السفر صحيح لغريه . 
��� أخرجه الفس�وي يف املعرفة والتاريخ � �/��64، والبيهقي يف الدالئل � ��70/6، 
وق�ال: تابع�ه زر بن حبيش والش�عبي ع�ن عي، وأخرج�ه بلفظ قريب عب�د الرزاق 
يف املصن�ف � ��/ ��� �، واب�ن أيب ش�يبة يف املصنف، كت�اب الفضائل، ما ذكر يف 
فضل عمر بن اخلطاب، بس�ند صحيح �7/ �5. والطرباين يف األوسط ���59/5، 
وقال اهليثمي ��67/9: إس�ناده حس�ن. وأبو نعيم يف احللية ���8/4، 8/ ����، 
والضي�اء ��/���7. وأمح�د بلف�ظ مق�ارب ��/ �06 �، وق�د ورد ذل�ك من قول 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، رواه مسلم عن عائشة ريض اهلل عنها قالت: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » قد 
، فإن يكن يف أمتي منهم أحد فإن عمر بن اخلطاب  ُثونجَ كان يكون يف األمم قبلكم حُمجَدَّ

ُثوَن: ُمْلَهُموَن  .  منهم «. قال ابن وهب: تفسري حُمَدَّ



140

وبع����د، فهذه ش�واهد ومواقف تبن علو مقام خليفتي رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

وصاحبي�ه أيب بك�ر وعمر ريض اهلل عنها عند س�يدنا عي ريض اهلل عنه، وتبن 

 ، تعلق�ه هب�ا وهبدهي�ا، ومدى ما كانوا ينعم�ون به من األخ�وة يف اهلل َعزَّ وَجلَّ

وستقف عىل مزيد من ذلك يف املباحث التالية إن شاء اهلل تعاىل .

* * *
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املبحث الثاني 
يف مودة الشيخني رضي اهلل عنهما

آلل بيت رسول اهلل � 

متهيد: يف مودة آل بيت النيب �: 

إذا عرفنا مما س�بق كيف كان عظم مكانة الش�يخن عند س�يدنا عي ريض 
اهلل عن�ه، وهي تدل عىل عظم مقامه�ا عند آل البيت مجيعًا، فإن مقام آل البيت 
 عن�د أيب بك�ر وعم�ر كان أرقى وأكثر ش�هرة ، وك�ذا كان عند بقي�ة أصحاب 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص . 

فقد علم الصحابة وصية رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فيهم مجيعًا، وما بن من مناقبهم 
وفضائله�م، س�واء فيهم عامة أم يف أفرادهم، كالس�يدة فاطمة، وس�يدنا عي، 
وأخيه جعفر بن أيب طالب، وسيَدْي شباب أهل اجلنة احلسن واحلسن، وعمه 
العب�اس، وغريه�م ريض اهلل عنه�م أمجعن، فع�رف الصحابة هلم ه�ذه املنزلة 
العلي�ا، وهذه القرابة من رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص املقتضية مزي�د املحبة، ومزيد احلرمة، 

ومزيد اإلكرام .

وس�معوا تأكيد النبي ملسو هيلع هللا ىلص بالوصية هبم، وه�و يف طريق رجوعه من حجة 
الوداع، فقد قال ملسو هيلع هللا ىلص فيا رواه مسلم عن زيد بن أرقم ريض اهلل عنه مذكرًا هبم: 
» أال أهي�ا الن�اس، فإنا أنا برش يوش�ك أن يأيت رس�ول ريب فأجي�ب، وأنا تارك 
فيكم ثقلني، أوهلا كتاب اهلل فيه اهلدى والنور، فخذوا بكتاب اهلل، واستمسكوا 
ب�ه، فحث عىل كتاب اهلل، ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم اهلل يف أهل 
بيت�ي، أذكرك�م اهلل يف أه�ل بيتي، أذكركم اهلل يف أهل بيت�ي « . وفر الصحايب 
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املقصود بأهل البيت هنا عندما سأله الراوي عنه: » فقال له حصن: ومن أهُل 
بيته يا زيد ؟ أليس نس�اؤه من أهل بيته ؟ قال نس�اؤه من أهل بيته، ولكن أهل 
بيته من ُحِرَم الصدقة بعده، قال: ومن هم ؟ قال: هم آل عي، وآل عقيل، وآل 

جعفر، وآل عباس، قال: كل هؤالء حرم الصدقة ؟ قال: نعم « ��� . 

وسمعوا قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص لعمه العباس: » والذي نفيس بيده، ال يدخل قلبجَ 
رجٍل اإلياُن حتى حيبكم هلل ولرس�وله «. ثم قال: » يا أهيا الناس من آذى عمي 

فقد آذاين، فإنا عم الرجل صنو أبيه « ���. 

ف�كان تقدي�ُر آل البيت وإكرامهم مق�ررًا عند أصحاب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، 
وم�ا كان ذل�ك ليجعل آل بيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص يتعال�ون عليهم، أو يظن الناس فيهم 
عصم�ة، أو أن يمتنع�وا من أن يطلبوا حقًا هلم عندهم، أو أن ال خيالفوا اجتهاد 
أه�ل االجتهاد منهم، وإنا هو الرفق واملحب�ة والتقديم وأدب املعاملة من غري 
مغاالة فيهم ريض اهلل عنهم ���، كل ذلك حفظًا لرحم رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، الذي 

رشفت به األمة كلها . 

��� أخرج�ه مس�لم يف صحيح�ه، فضائ�ل الصحابة، ب�اب من فضائل عي ب�ن أيب طالب 
�رشح النووي �74/�5-��75، وأمحد يف املسند �66/4 .

��� أخرج�ه الرتم�ذى يف س�ننه، كت�اب املناق�ب، ب�اب مناقب العب�اس بن عب�د املطلب 
�08/6، وأمحد يف املسند �65/4، وقال الرتمذي: هذا حديث حسن صحيح .

��� يقول الدكتور فاروق محادة يف حتقيقه لكتاب فضائل الصحابة للنسائي �ص �74 وهو 
يعلق عىل فضائل سيدنا عي ريض اهلل عنه: » مناقبه وخصائصه كثرية جدًا، ُألِّفت فيها 
كتب يف املايض واحلارض، وقد غاىل فيه طائفة يف حياته كرم اهلل وجهه وأهلوه فحرقهم 
بالن�ار ، وأصبح ذيله كرم اهلل وجهه يف العهد األموي ماذًا لكل حاقد عىل اإلس�ام 
باسم حمبة آل البيت، وهكذا مع األيام حتى نشأت مذاهب باسم آل البيت بعيدة عن 
ه، واملراد ما يتصل  القرآن والسنة «. ومعنى ذيل الرجل: قميصه ورداؤه إذا طال فجرَّ

به ريض اهلل عنه من ادعاء منارصته، واالنتاء إليه كذبًا وزورًا .
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وكان ذل�ك احلب واإلكرام مما اس�تقر يف عقائد املس�لمن وأخاقهم ، 

يق�ول اإلمام البيهقي رمحه اهلل يف ُش�عب اإلي�ان: » ودخل يف مجلة حمبته ملسو هيلع هللا ىلص 

حب آله، وهم أقرباؤه الذين حرمت عليهم الصدقة، وأوجبت هلم اخلمس؛ 

لمكانهما منه « ��� . 

ويق�ول اإلم�ام اآلجري رمحه اهلل: » واجب ع�ىل كل مؤمن ومؤمنة حمبة 

أهل بيت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: بنو هاشم، عي بن أيب طالب وولده وذريته، وفاطمة 

وولده�ا وذريتها، واحلس�ن واحلس�ن وأوالدمه�ا وذريتها، وجعف�ر الطيار 

وولده وذريته، ومحزة وولده، والعباس وولده وذريته ريض اهلل عنهم، هؤالء 

أهل بيت رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، واجب عىل املس�لمن حمبُتُهم وإكرامهم واحتاهلم 

وحس�ُن مداراهتم، والص�رب عليهم، والدعاء هلم، فمن أحس�ن من أوالدهم 

وذرارهيم ، فقد ختلق بأخاق س�لفه الكرام األخيار األبرار، ومن ختلق منهم 

با ال حيس�ن من األخاق ، ُدِعَي له بالصاح والصيانة والس�امة، وعارَشُه 

أهُل الَعْقِل واألدِب بأحسن املعارشة « ��� .

كان هذا متهيدًا يف مودة آل بيت رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عند الصحابة واملسلمن، 

وقد جعلته بمثابة املقدمة هلذا املبحث .

��� شعب اإليان، فصل يف براءة نبينا ملسو هيلع هللا ىلص يف النبوة  �/�88 .
��� الرشيع�ة لآلج�ري �/�88: ب�اب إجياب حب بني هاش�م أهل بي�ت النبي ملسو هيلع هللا ىلص عىل 

مجيع املؤمنن . 
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وس�وف نتناول ه�ذا املبحث من خالل الص�ور والش�واهد املبينة للمودة 
ومكانة آل بيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 

أوالً: عند سيدنا أيب بكر الصديق ريض اهلل عنه. 

ثانيًا: عند الفاروق عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه. 

وقد كان يكفي يف بيان تلك املودة ما أوردُتُه من ثناء س�يدنا عيٍّ ريض اهلل 
عنه عليها، وتقديره ملكانتها . 

أواًل: مودة سيدنا أبي بكر رضي اهلل عنه آلل بيت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص :

جتلت مودة س�يدنا أيب بكر ريض اهلل عنه آلل البيت بعد وفاة رس�ول ملسو هيلع هللا ىلص 
يف صور ومواقف عدة .

أ- فمنها: تقديم أيب بكر ريض اهلل عنه هلم يف الر، ورقته هلم: 

قد كان أبو بكر ريض اهلل عنه مقدمًا آلل بيت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلصيف الرب والصلة 
عىل من سواهم، فقد كان مصبوغًا برسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف كل يشء، وقد علم بوصية 
رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص هبم، فقام هلا بحقها ، وقد انعكس ذلك أيضًا عىل حسن عاقة 
آل البيت به - كا س�بق، وكا س�يأيت - فهو القائل من حمل املس�ؤولية: » لست 
تاركًا ش�يئًا كان رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يعمل به إال عملت به، فإين أخش�ى إن تركت 

شيئًا من أمره أن أزيغ « ��� .

��� أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب اخلمس، باب فرض اخلمس �/���6 .
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ْت عليه هذه  ولّم�ا عت�ب عليه عيٌّ ريض اهلل عنه وقت بيعته يف أمٍر، ش�قَّ
املعاتب�ة حتى بكى ريض اهلل عنه رق�ًة أن يعاَتَب يف آِل بيت حبيبه ملسو هيلع هللا ىلص، وذلك 
فيم�ا رواه البخ�اري ومس�لم: » فلم يزل ُيَكلِّ�ُم - يعني علي�ًا - أبا بكر حتى 
 فاض�ت عين�ا أيب بك�ر، فلما تكل�م أبو بكر ق�ال: والذي نفيس بي�ده لقراب��ة 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أحب إيل أن أصل من قرابتي « ���. 

وأبو بكر ريض اهلل عنه هو الذي كان ُيَعلِّم الناَس، ويذكرهم بأن من أراد 
ُهم ، وقد جاء هذا املعنى فيا  برَّ رسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وأداَء حقه، فليعِرْف آلل بيته حقَّ
رواه البخ�اري ع�ن عبد اهلل بن عمر عن أيب بك�ر ريض اهلل عنهم قال: » ارقبوا 

حمم��دًا ملسو هيلع هللا ىلص يف أهل بيته « ��� .

ق�ال احلاف�ظ ابن حجر رمحه اهلل: » خياطب بذل�ك الناَس ويوصيهم به، 
واملراقب�ة لل�يشء املحافظة علي�ه، يقول: احفظ�وه فيهم، ف�ا تؤذوهم، وال 

تسيئوا إليهم « ��� . 

ب- ومنها: اسرضاء أيب بكر ريض اهلل عنه للسيدة فاطمة ريض اهلل عنها: 

إنه مما ال ش�ك فيه أنه ما كان أحد أحب إىل الصحابة بعد رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
من السيدة فاطمة ريض اهلل عنها.

��� أخرج�ه البخاري، كتاب املغ�ازي، غزوة �549/4-�550، ومس�لم يف صحيحه، 
كت�اب اجلهاد والس�ري، ب�اب قول النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص: » ال ن�وَرث، ما تركن�ا صدقة « �رشح 

النووي ��/���0، واللفظ ملسلم.
��� أخرجه البخاري يف صحيحه ، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب قرابة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

. ��6�/�
��� فتح الباري 97/7 . 
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 ولّم�ا عتب�ت الس�يدة فاطم�ة عىل س�يدنا أيب بكر بع�د وف�اة النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف 
أمر ��� كان كامها فيه معذورًا، وكان ذلك قبل مرضها الذي توفيت فيه، شق 
ذل�ك ع�ىل أيب بكر ريض اهلل عنه، فقد ُرِوَي أنه مل ي�زل يرتضاها حتى رضيت، 
قال احلافظ يف الفتح: » وأْخِلْق باألمِر أن يكون كذلك ملا علم من ُوُفور عقلها 

ودينها ريض اهلل عنها « ���.

 فق�د روى البيهق�ي وغ�ريه ع�ن الش�عبي ق�ال: » مل�ا مرض�ت فاطم�ة 
ريض اهلل عنه�ا أتاها أبو بكر الصديق ريض اهلل عنه فاس�تأذن عليها، فقال عي 
ريض اهلل عن�ه: ي�ا فاطمة، هذا أبو بكر يس�تأذن عليك، فقال�ت: أحتب أن آذن 
ل�ه ؟ قال: نع�م، فأذنت له فدخل عليها يرتضاها، وق�ال: واهلل ما تركت الدار 
وامل�ال واألهل والعش�رية إال ابتغاء مرضاة اهلل، ومرضاة رس�وله ومرضاتكم 

أهل البيت، ثم ترضاها حتى رضيت « ��� . 

��� وه�و إما مرياث النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص عامة ، أو تويل توزيع صدقات النبي ملسو هيلع هللا ىلص - وهو ما يرتجح 
عندي، واهلل أعلم - . وكان ذلك غضبًا وقتيًا من السيدة فاطمة ريض اهلل عنها . قال 
 اإلم�ام الن�ووي رمحه اهلل نق�ًا عن القايض عياض: » وأما ما ذك�ر من هجران فاطمة 
أبا بكر - ريض اهلل عنه - فمعناه: انقباضها عن لقائه ، وليس هذا من اهلجران املحرم 
الذي هو ترك الس�ام واإلعراض عند اللقاء « ثم قال: » ومل ينقل قط أهنا التقيا فلم 

تسلم عليه وال كلمته «.
ونقل عن القايض عياض قوله يف شأن املرياث: » ويف ترك فاطمة منازعة أيب بكر بعد 
احتجاجه عليها باحلديث التس�ليم لإلمجاع عىل قضية ، أهنا ملا بلغها احلديث وبن هلا 
التأويل تركت رأهيا ، ثم مل يكن منها - أي الس�يدة فاطمة - وال من ذريتها بعد ذلك 
طل�ب م�رياث ، ث�م ويل عيٌّ اخلافة فلم يع�دل هبا عا فعله أبو بك�ر وعمر ريض اهلل 

عنها « . صحيح مسلم برشح النووي ��/�97 .
��� فتح الباري، كتاب فرض اخلمس 6/��� .

 ��� أخرج�ه اب�ن س�عد يف » الطبق�ات «  8/��، وأخرج�ه البيهق�ي، كت�اب قس�م = 
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 فهك�ذا كان ح�رص أيب بك�ر ريض اهلل عن�ه ع�ىل رض�ا الس�يدة فاطم�ة 
ريض اهلل عنها، وهكذا كان خلق أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. 

ج- ومن شواهد تلك الصلة واملودة: تغسيُل زوجة أيب بكر للسيدة فاطمة 
ريض اهلل عنهم أمجعني:

فقد أوصت الس�يدة فاطمة أن تغس�لها السيدة أساء بنت عميس، وذلك 
ك�ا رواه البيهقي وغريه بإس�ناد حس�ن، وأس�اء هذه زوج�ة أيب بكر الصديق 
ريض اهلل عنها، وكانت السيدة أساء زوجة جلعفر بن أيب طالب ريض اهلل عنه، 
فلا استش�هد جعف�ر يف غزوة مؤت�ة، تزوجها أبو بكر الصدي�ق ريض اهلل عنه، 
بع�د غزوة حنن، وولدت له حممد بن أيب بكر، يف حجة الوداع وهم يف الطريق 

من املدينة إىل مكة ���. 

وقد ُرِوَي هذا احلديث من وجوه عن أس�اء بنت عميس ريض اهلل عنها، 
فقد رواه الش�افعي يف مس�نده، ويف األم، بس�نده عن أس�اء بنت عميس: » أن 
فاطمة بنت رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أوصت أن تغس�لها إذا ماتت هي وعّي، فغس�لتها 

هي وعّي « ���. ورواه عبد الرزاق والدارقطني بنحوه .

 = الف�يء والغنيم�ة، ب�اب بي�ان م�رصف أربع�ة أمخ�اس الف�يء ���0�/6، ويف 
االعتقاد ص �79 وقال: هذا مرسل حسن بإسناد صحيح . وقال ابن كثري يف البداية 
 والنهاي�ة ��89/5 ط مكتبة املعارف�: والظاهر أن عامرًا الش�عبي س�معه من عي، 

أو ممن سمعه من عي.
��� تنظر ترمجتها يف الطبقات الكربى ��0/8، ���، وسري أعام النباء �/��8.

 ��� املس�ند للش�افعي �/�9�0، واألم ، كت�اب اجلنائ�ز، ب�اب اخل�اف يف إدخ�ال املي�ت = 
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ورواه البيهقي عن عارة بن املهاجر، وعون بن حممد بن عي بن أيب طالب 
اهلاشمي، كامها عن أم جعفر بنت حممد بن جعفر: » أن فاطمة بنت رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص قالت : يا أساء إذا أنا مت فاغسليني أنت وعي بن أيب طالب فغسلها عي 

وأساء ريض اهلل عنها « ���. ورواه أبو نعيم بنحوه .

وروى البيهق�ي أيض�ًا عن عون بن حممد بن عي عن عارة  بن املهاجر أن 

= القرب �/��6-��6، وقد رواه عن عارة بن املهاجر، عن أم حممد بنت حممد بن جعفر 
ابن أيب طالب، عن جدهتا أساء بنت عميس . ورواه عبد الرزاق بإسناده بنحوه ، املصنف 

��/�4�0 كتاب اجلنائز، باب املرأة تغسل الرجل .

ورواه الدارقطن�ي يف س�ننه ��/�447 كت�اب اجلنائز ، باب الصاة عىل القرب بس�نده عن 
عبد اهلل بن نافع املدين، عن حممد بن موس�ى، عن عون بن حممد، عن أمه، عن أس�اء بنت 
عميس: » أن فاطمة أوصت أن يغس�لها زوجها عّي وأس�اء فغساها « . اه� . قلُت: وأم 

عون هي أم حممد، وهي أم جعفر بنت حممد بن جعفر بن أيب طالب ريض اهلل عنهم .
��� الس�نن الكربى للبيهقي كتاب اجلنائز، باب الرجل يغس�ل امرأته إذا ماتت � �/ �66 �. 
ورواه أبو نعيم يف احللية � /�4، يف ترمجة الس�يدة فاطمة ريض اهلل عنها، بإسناده بنحوه، 

وزاد قول السيدة فاطمة: » وال يدخل عي أحد «.

وق�د حس�ن إس�ناده احلافظ ابن حجر يف التلخي�ص احلبري، كتاب اجلنائ�ز � � / ��4 �، 
فقال بعد أن ذكر رواية الش�افعي والدارقطني وأيب نعيم : » ورواه البيهقي من وجه آخر، 
عن أساء بنت عميس ، وإسناده حسن «. اه� . ثم مجع بينه وبن حديث الصحيح يف دفن 
السيدة فاطمة ليًا، وقال : » وقد احتج هبذا احلديث أمحد وابن املنذر، ويف جزمها بذلك 

دليل عىل صحته عندمها «.

وق�ال الش�وكاين يف ني�ل األوط�ار � �/ 54 � كت�اب اجلنائ�ز، باب ما جاء يف غس�ل 
أح�د الزوجن لآلخ�ر: » أخرجه الش�افعي والدارقطني وأبونعيم والبيهقي بإس�ناد 

حسن «. اه�
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أم جعفر بنت حممد بن عي قالت : حدثتني أساء بنت عميس قالت: » غسلت 

أنا وعي ريض اهلل عنه فاطمة بنت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  « ���.

ويف ه�ذا احلديث م�ا فيه من الداللة، عىل طيب العاقة بن تلك البيوت، 

فاحلمد هلل رب العاملن، وسوف يأيت يف الفصل التايل شواهد من طيب العاقة 

بن السيدة فاطمة والسيدة عائشة ريض اهلل عنها .

د- ومنها: تعلق أيب بكر الصديق باحلسن بن عيل ريض اهلل عنهم ومداعبته له: 

فق�د روى البخاري ع�ن عقبة بن احلارث قال: » ص�ىل أبو بكر ريض اهلل 

عن�ه الع�رص ، ثم خرج يميش، فرأى احلس�َن يلعُب مع الصبي�ان ، فحمله عىل 

عاتقه، وقال: بأيب َش�بيٌه بالنبي، ال َش�بيٌه بعي . وعيٌّ يضحك « ��� . فالظاهر 

م�ن هذا الن�ص أنه بعد وف��اة النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وج��اء يف رواية اإلم�ام أمحد وغريه 

 الن�صُّ ع�ىل ذل�ك، ق�ال عقبة ب�ن احل�ارث: » خرجت م�ع أيب بك�ر الصديق 
ريض اهلل عن�ه من صاة العرص بع�د وفاة النبي ملسو هيلع هللا ىلص  بلياٍل، وعيٌّ ريض اهلل عنه 

يميش إىل جنبه، فمر بحسن بن عي ... احلديث « ���. 

فب�اهلل أليس ذلك مثًا رائقًا لأللفة واملحب�ة والرضا املتبادل بينهم ؟  وقد 
كانوا كذلك يف حياة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وبعد وفاته . فلتتأمل . 

��� الس�نن الكربى للبيهقي، كتاب اجلنائز، باب الرجل يغس�ل امرأته إذا ماتت � �/ �66 �. 
وقد روى التغسيل أيضًا احلاكم يف املستدرك � / ��6-�64، دون ذكر الوصية .

��� صحيح البخاري ، كتاب املناقب �/���0 .
��� مسند أمحد �/8 .
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ه�- احتضان عيل ملحمد بن أيب بكر الصديق، ومواقف أخرى: 

ومن الصور املؤكدة عىل تبادل املودة، وأهنم كانوا أطهر قلبًا، وأنقى عاقة، 
 وهي من الصور التي حيسن ذكرها من باب املقابلة بن املواقف: احتضان عيٍّ البن 
 أيب بك�ر الصدي�ق ريض اهلل عنه�م أمجع�ن، فق�د كان حمم�د بن أيب بك�ر ربيبًا 

لعي بن أيب طالب ريض اهلل عنه، نشأ يف ِحْجِره وتربى يف بيته بعد أن تزوج عي 
بأمه أس�اء بن�ت عميس ريض اهلل عنها بعد وفاة أيب بك�ر ريض اهلل عنه، وكان 
حمم�د من ألصق الناس ب�ه وأقرهبم منه ���. وهذا االحتضان باحلس�نى صورٌة 
متك�ررٌة يف جمتمع املس�لمن، وهو متثيل للرمحة الت�ي رشعها اهلل تعاىل يف حكم 

هؤالء الصغار التابعن ألمهاهتم .

وم�ن املواق�ف الطريفة التي حدثت يف بيت س�يدنا ع�ي ريض اهلل عنه ما 
ذكره احلافظ ابن حجر يف اإلصابة قال: وأخرج ابن السكن بسند صحيح عن 
الش�عبي قال: » تزوج عي أس�اء بن�ت عميس، فتفاخر ابناه�ا حممد بن جعفر 
وحمم�د ب�ن أيب بكر، فقال كل منها: أنا أكرم منك وأيب خري من أبيك، فقال هلا 

عي: اقيض بينها ، فقالت: ما رأيت ش�ابًا خريًا من جعفَر ، وال كهًا خريًا من 

: فا ترْكِت لنا شيئًا ، ولو ُقْلِت غري هذا ملقتك ...« ��� اه� .  أيب بكر، فقال هلا عيٌّ

يعني: مل أرَض منك ه�ذا . 

��� تنظر ترمجته يف اإلصابة �94/6 .
��� أخرج�ه اب�ن أيب ش�يبة يف املصنف، كت�اب الفضائل، م�ا ذكر يف جعفر ب�ن أيب طالب 
�78/�7، وابن س�عد يف الطبقات الكربى 8/���، وتنظر اإلصابة، ترمجة أس�اء 

بنت عميس �6/8 .
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وهذا موقف يف غاية الطرافة، ففضًا عن داللته عىل تقدير أيب بكر وجعفر 

ريض اهلل عنها، يدل عىل ما كان يتمتع به بيت س�يدنا عي من املودة والبس�اطة 

ومعرفة الفضائل حتى بن الصغار، وفيه أيضًا مجيل إدالل كل من عي وزوجته 

عىل اآلخر، وهذه الروح يف البيوت نموذج لنا أيضًا للرتوح واالقتداء !! 

وبع�د أن وقفنا عىل طرف من مودة س�يدنا أيب بكر آلل بيت رسول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص، ورقت�ه هل�م ، وما كان ل�ه من املكانة عندهم ، وه�ي أمثلة تعرف بأصل 

املع�روف بينهم، وبأن ه�ذه املحبة وهذا التواد مها س�مة أيضًا هلذا املجتمع، 

فلننتقل إىل بعض املواقف لسيدنا عمر ريض اهلل عنه معهم ، وبعض مواقف 

غريه من األصحاب . 

تتم��ة يف حمبة الصحابة للحسن بن عيل ريض اهلل عنهما :

وقبل أن ننتقل إىل معرفة ش�واهد مودة س�يدنا عمر بن اخلطاب آلل بيت 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، أحببت من باب التتمة واإلشارة إىل املتشاهبات أن أذكر طرفًا 

من حب الصحابة للحسن بن عي ريض اهلل عنها وإجاهلم له . 

فق�د أعلن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص للناس عىل املنرب واحلس�ُن بج�واره ما أكرم اهلل 

تعاىل به احلس�ن ريض اهلل عنه من مقام الس�يادة واإلصاح بن املس�لمن، كا 

رواه البخ�اري عن احلس�ن البرصي عن أيب بك�رة ريض اهلل عنه، قال: » رأيت 

رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عىل املنرب واحلس�ن بن عي إىل جنبه، وهو ُيْقبل عىل النّاس مرة، 
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وعلي�ه أخ�رى، ويق�ول: إّن ابني هذا س�يد، ولع�ّل اهلل أن يصلح ب�ه بني فئتني 
عظيمتني من املسلمني «���.

وعرف املس�لمون عنه احللم والوقار والكرم والشجاعة، وكانوا ملحبتهم 
ل�ه ال يردون�ه إذا تقدم إليهم خاطب�ًا، مع علمهم بكثرة زواج�ه ريض اهلل عنه؛ 

إكثارًا لنسل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ��� . 

وكان سيدنا أبو هريرة ريض اهلل عنه يقول يف حمبته للحسن ريض اهلل عنه: 
» فا كان أحد أحب إيل من احلس�ن بن عي بعد ما قال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ما قال . 

أي قوله: » اللهم إين أحبه فأحبه ، وأحب من حيبه « ��� .

وم�ن مواقفه معه م�ا رواه اإلمام أمحد وغريه عن عمري بن إس�حاق قال: 
» رأي�ت أبا هريرة لقي احلس�ن، فقال له: اكش�ف عن بطن�ك حتى أقبل حيث 
رأيت رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقبل منه، قال: فكش�ف عن بطنه فقبله « ��4 ، ويف رواية 

ابن حبان: » فكشف عن بطنه، فقبل رسته « ��5. 

��� صحيح البخاري ، يف مواضع ، ومنها كتاب الصلح، باب قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص للحس�ن بن 
عّي: ابني هذا سيد �/�96 .

��� تنظر ترمجته يف االستيعاب �/4�6-�44، وسري أعام النباء �/�79-�45.
��� أخرج�ه البخاري يف صحيح�ه، كتاب اللباس، باب الس�خاب للصبيان ��07/5 ، 

وأخرجه ابن حبان يف صحيحه 4�7/�5 .
��4 أخرج�ه أمح�د يف املس�ند �/4�7 ، 488، �49 ، والط�رباين يف الكبري �/�� ، 94 . 
ق�ال اهليثمي يف املجمع �77/9: رواه أمحد والط�رباين ... ورجاهلا رجال الصحيح 

غري عمري بن إسحاق وهو ثقة .
��5 صحيح ابن حبان 4�0/�5 .
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وعن س�عيد بن أيب س�عيد املقربي قال: » كنا مع أيب هريرة، فجاء احلس�ن 
 اب�ن ع�ي ريض اهلل عنهم فس�لم علي�ه، ف�رد عليه الق�وم ومى، وأب�و هريرة 
ال يعلم، فقيل له: هذا حس�ن بن عي يس�لم، فلحقه فقال: وعليك يا س�يدي، 
فقيل له: تقول يا سيدي ؟ فقال: أشهد أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: إنه سيد « ��� . 

ومن ه�ذه األمثلة أيضًا تقدير عبد اهلل بن الزبري للحسن بن عي، فقد روى 
ابن عساكر بسنده عن عبد الرزاق، عن عبد اهلل بن مصعب، قال أخ�ربين أيب أن 
عبد اهلل بن عروة أخربه، قال: » رأيت عبد اهلل بن الزبري قع�د إىل احلسن بن عي 
يف غ�داة من الشتاء، فأراه قال ���: فواهلل ما ق�ام حتى تفسخ جبينه عرقًا، فغاظني 
ذلك، فقمت إليه فقلت: يا ع�م، قال: ما تشاء ؟ قلت: رأيتك قع�دت إىل احلسن 
 ابن عي فا قمت حتى تفس�خ جبينك عرقًا، قال: يا ابن أخي، إن�ه ابن فاطمة، 

ال واهلل ما قامت النساء عن مثله « ���. 

إن ه�ذا األدب الراقي مع اإلمام احلس�ن ريض اهلل عنه، وهذا النموذج 
م�ن املودة واملحبة والبس�اطة، يمث�ل يف احلقيقة هذا املجتم�ع، وما كان هذا 
لينق�ص م�ن ق�در أيب هري�رة ريض اهلل عنه، وهو م�ن هو يف الرواي�ة والفقه 
وعظ�م القدر، وما كان لينقص أيض�ًا من قدر ابن الزبري ريض اهلل عنها، بل 
يرفعه، وما كانت هذه التزكية لتكون فتنة لصاحبها، بل تزيده تواضعًا ألهنم 

��� رواه الط�رباين يف الكب�ري �/�5 . وق�ال اهليثم�ي يف املجم�ع �79/9: رواه الطرباين 
ورجاله ثقات.

��� أي: يغلب عىل ظني أنه قال .
��� تاري�خ دمش�ق ��/��9 - �40 ، وأورده امل�زي يف هتذيب الكال ترمجة احلس�ن بن 

عي ريض اهلل عنه .
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ربوا عىل هذا اخللق، وذاك شاهد كا ذكرنا عىل ربانية هذا املجتمع، وارتباطه 
بكل ما حيبه اهلل ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص، وخاصة آل بيته . 

ثانيًا: مودة سيدنا عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه آلل بيت رسول اهلل �:

لقد كانت مظاهر مودة عمر بن اخلطاب آلل بيت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص متعددة، 
قد ظهرت يف شخص سيدنا عي والعباس ريض اهلل عنها وغريمها، ويف مواقفه 

الكثرية معهم .

فق�د كان عم�ر ريض اهلل عن�ه يعرف لع�ي ريض اهلل عنه فضل�ه ، ومنزلته 
يف العل�م والقض�اء، ف�كان ال يس�تغني عنه، بل يتع�وذ عمر ب�اهلل أن يعيش يف 
مًا عنده يف الشورى، يعرف له قرَبه من   أرض ليس فيها أبو احلس�ن، وكان مقدَّ
رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وس�ابقته يف اإلس�ام، وجعل تقس�يم صدق�ات النبي ملسو هيلع هللا ىلص من 
أرض خي�رب بي�ده ويد العباس ، وب�دأ به وبالعباس وبقراب�ة النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف أمور 
كث�رية ، ويف كل ذل�ك كان عم�ر م�ن أحب الن�اس إىل عيٍّ - ك�ا ذكرنا، وكا 
 س�يأيت - وأنه اخلليفة الراش�د األمن عىل دين اهلل وعىل املسلمن ، كا قال عي 

ريض اهلل عنه: » سبق رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وصىل أبو بكر، وثلث عمر ... « ���.

��� رواه أمحد �/���، واحلاكم يف املس�تدرك، كتاب معرفة الصحابة، أبو بكر الصديق بن 
أيب قحاف�ة �/67 ، وصحح�ه الذهبي، وقال اهليثمي يف املجم�ع 54/9: ورجال أمحد 
ثق�ات . ومعنى الكام: س�بق الس�ابقون باخلري، أي س�بق رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، فا يلحقه 
أحد ، ثم تبعه أبو بكر وهو الذي أمره رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بالصاة بدالً عنه يف مرضه، وهو 
كناية عن اس�تقامة أيب بكر ريض اهلل عنه ورضا رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص به ، ثم تبع عمُر أبا بكر 
يف اخل�ري ، فكن�ا يف عافية ما كانوا فينا . فرحم اهلل س�يدنا علي�ًا وريض اهلل وزاد يف رفعته 
عنده . وينظر حديث عي ريض اهلل عنه الس�ابق ص ����8 : » قبض رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، 

واستخلف أبو بكر ريض اهلل عنه ، فعمل بعمله ... « احلديث.
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فمن هذه الشواه��د:

أ- ثناؤه عى عيلٍّ ريض اهلل عنها، ومعرفته لقدره: 

فمنها ثناؤه عليه يف أمر القضاء، وغريه ، فقد روى البخاري يف صحيحه، 

ع�ن اب�ن عباس قال: قال عمر ريض اهلل عنه: » أقرؤنا ُأيبٌّ ، وأقضانا عيٌّ « ���، 

ق�ال ذل�ك عمر ريض اهلل عنه عىل املن�رب وهو خيطب الناس، ك�ا جاء يف رواية 

لإلمام أمحد وغريه عن ابن عباس ريض اهلل عنها، قال: » خطبنا عمُر عىل منرب 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال: عيٌّ أقضانا وُأيبٌّ أقرؤنا ... « ��� . 

وعن س�عيد بن املس�يب ق�ال: » كان عمر يتعوذ باهلل م�ن معضلة ليس هلا 

أب�و احلس�ن « ��� . كل ذلك رغم مقام عم�ر ريض اهلل عنه يف االجتهاد، ولكن 

الصحابة كان يكمل ويس�دد أحدهم اآلخر، ولذلك كثرت الش�ورى بينهم ، 

وقد ُأويِتَ عيٌّ ريض اهلل عنه هذا املقام يف القضاء بربكة دعاء النبي ملسو هيلع هللا ىلص له عندما 

 بعثه قاضيًا عىل اليمن، فقال له: » إن اهلل س�يهدي لس�انك، ويثبت قلبك، قال 

] عي [: فا شككُت يف قضاء بن اثنن بعد « ��4.

��� صحي�ح البخ�اري، كتاب التفس�ري، س�ورة البقرة، ب�اب قول�ه: ﴿ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
پ﴾ �6�9/4 . 

��� املسند 5/��� .
��� أخرج�ه ابن س�عد يف الطبق�ات �/�58 ، واب�ن عبد الرب يف االس�تيعاب، ترمجة عي 

 . �06/�
��4 أخرجه أمحد يف املسند �/�50 واللفظ له ، وأخرجه ابن سعد يف الطبقات �/�57، 
واحلاكم يف املستدرك �/��5، كتاب معرفة الصحابة، ذكر إسام عي بن أيب طالب، 

وقال الذهبي: عىل رشط البخاري ومسلم . 
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ب- ومن شواهد التقدير مدح عمر له ولعثمان ووصيته هلا:

فق�د ورد يف الصحيح�ن - وك�ا ه�و معل�وم - جعُل عمر ب�ن اخلطاب 
ريض اهلل عنه اخلافة من بعده ش�ورى، فعن س�تة خيتار منه�م أحدهم خليفة 
بعده ، وحمل الش�اهد هو قول عمر يف رواية أيب إسحاق عن عمرو بن ميمون، 
- كم�ا ذكره�ا احلافظ يف الفتح -: » أن عمر بن اخلط�اب ملا ُحرِضَ قال: ادعوا 
يل عليًا، وطلحة، والزبري، وعثاَن، وعبد الرمحن بن عوف، وس�عدًا ��� ، قال: 
فلم ُيَكلِّْم أحدًا منهم إال عليًا وعثان ، فقال: يا عيل، لعل هؤالء القوم يعرفون 
تجَك، وما آتاك اهلل من العلم والفقه، فاتق اهلل، وإن وليت هذا األمر فا  لك قرابجَ
ترفع�ن بن�ي فان عىل رق�اب الناس، وق�ال لعثان: يا عث�ان، إن هؤالء القوم 
، فإن أنت وليت  كجَ من رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وسنَّكجَ ورشفجَكجَ لعلهم يعرفون لك ِصْهرجَ

هذا األمر فاتق اهلل ، وال ترفعن بني فان عىل رقاب الناس « ���.

ج-  ومنها استخالف عمر بن اخلطاب لعيل بن أيب طالب عى املدينة :

وك�ا اس�تخلف رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عي ب�ن أيب طالب حن خ�رج إىل تبوك، 

��� ومن الفوائد يف عدم إدخال عمر ريض اهلل عنه سعيد بن زيد وهو ممن بقي من السابقن 
م�ن الع�رشة املبرشي�ن باجلنة، ما قاله احلاف�ظ ابن حجر يف الفت�ح 8�/7-84: » أما 
س�عيد ب�ن زيد، فهو ابن عم عمر، فلم يس�مه عمر فيهم مبالغ�ة يف التربي من األمر، 
وقد رصح يف رواية املدايني بأس�انيده أن عمر عد س�عيد بن زيد فيمن تويف النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

وهو عنه راٍض ، إال أنه استثناه من أهل الشورى لقرابته منه « .
��� أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف كتاب املغازي، باب ما جاء يف خافة عمر بن اخلطاب 
590/�0-�59، وابن س�عد يف الطبقات، ذكر اس�تخاف عم�ر �/�60 . وينظر 

فتح الباري 84/7 .
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اس�تخلف عمر بن اخلطاب عي بن أيب طالب حن خرج إىل الش�ام لفتح بيت 
املقدس، س�نة س�ت عرشة، يقول الطربي : » لما اس�تمد أهل الشام عمر عىل 
فلس�طن اس�تخلف عليًا، وخرج ممدا هلم « ���. ويقول ابن كثري ملخصًا ما يف 
تاريخ الطربي : » وسار باجليوش نحوهم - أي عمر- واستخلف عىل املدينة 

عي بن أيب طالب، وسار العباس عىل مقدمته «���. 

وق�د اس�تخلفه عمر من قبل أيض�ًا عىل املدينة س�نة أربع عرشة، حن 
خ�رج اس�تعدادًا لقتال فارس، فنزل ب�رصار، عازمًا عىل قتاهلم بنفس�ه، ثم 
استش�ار الناس يف ذلك فاس�تقر الرأي أن يويل قتاهلم س�عد بن أيب وقاص 
ريض اهلل عن�ه، فق�د ذكر الط�ربي قال : » وخ�رج - أي عم�ر - حتى أتى 
رصارًا وق�دم طلحة ب�ن عبيد اهلل حتى يأيت األعوص، وس�مى مليمنته عبد 
الرمحن بن عوف ومليرته الزبري بن العوام، واس�تخلف عليًا ريض اهلل عنه 
عىل املدينة، واستش�ار الناس فكلهم أش�ار عليه بالسري إىل فارس، ومل يكن 

استشار يف الذي كان حتى نزل برصار « ���. 

د- ومنها: تقديم عمر لبني هاشم ولقرابة النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف العطاء: 

ف�إن اهلل َع�زَّ وَجلَّ ملا فتح عىل املس�لمن أرض الع�راق، أوقفها عمر فلم 
يقس�مها ب�ن الفاحت�ن، وجع�ل خراجه�ا بينه�م، ومن ي�أيت بعدهم م�ن أبناء 

��� تاريخ الطربي، أحداث سنة ست عرشة، فتح بيت املقدس . 
��� البداية والنهاية، فتح بيت املقدس 55/7 .

��� تاري�خ الطربي، أحداث س�نة أربع ع�رشة ، وينظر البداية والنهاية أحداث س�نة أربع 
عرشة، �5/7 . وتنظر هذه املشاورة ص � ���6.
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املس�لمن، ويف مصاحلهم، وفرض للمس�لمن رواتب منها ، فبدأ يف التقس�يم 
 باألق�رب م�ن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، ث�م باملهاجري�ن واألنص�ار ممن ش�هد ب�درًا ، 

وهكذا ���.

فق�د بدأ عمر يف التقس�يم بزوجات النبي ملسو هيلع هللا ىلص  قبل الن�اس مجيعًا، فأعطى 
للزوج�ات اثني عرش ألف�ًا، ثم بالعباس بن عبد املطلب ع�م النبي ملسو هيلع هللا ىلص فأعطاه 
وميزه، وإن مل يكن من املهاجرين، وال ممن قاتل قبل فتح مكة، وإنا ميزه لقربه 
م�ن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، ثم بع�ي ريض اهلل عنه، وأعطى ألهل بدر مخس�ة آالف، 
وفرض للحس�ن واحلس�ن ريض اهلل عنها مخس�ة آالف كأهل بدر ، فأعطاهم 

كما أعطى نفسه، وكا أعطى أباهم؛ وذلك ملكاهنم من رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص . 

فقد روى ابن أيب ش�يبة وغريه عن جعفر الصادق عن أبيه حممد الباقر بن 
ع�ي بن احلس�ن ريض اهلل عنهم: » أن عم�ر أراد أن يفرض للناس، وكان رأيه 
خ�ريًا من رأهي�م، فقالوا: ابدأ بنفس�ك، فقال: ال، فبدأ باألق�رب فاألقرب من 
رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ���، ففرض للعباس، ثم عي، حتى واىل بن مخس قبائل، حتى 

انتهى إىل بني عدي بن كعب « ���.

 ��� ينظ�ر اخل�راج أليب يوس�ف ، كي�ف كان ف�رض عم�ر ألصح�اب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، 
ص �4- 45 . 

��� وقال يف رواية البيهقي يف الس�نن الكربى، كتاب قس�م الفيء، باب إعطاء الفيء عىل 
الديوان ومن تقع به البداية �64/6 بسنده إىل أيب هريرة عن عمر، قال:» ولكن أبدأ 

برسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ثم األقرب فاألقرب « . 
��� املصن�ف، كتاب الس�ري، ما قالوا فيمن يبدأ به يف األعطي�ة  484-48�/�7، 485 ، 

واخلراج أليب يوسف، ص �4- 44، ورشح معاين اآلثار �/�05 - �06 .
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وق�د ُرِوَي�ْت عن عم�ر ريض اهلل عن�ه يف التقديم عىل القرابة والس�ابقة 
روايات كثرية، َفِفْعُله هذا مشهور، وأصُل فرض األُْعطِيات يف الصحيحن، 

والتفصيل يف غريمها ���.

فعن عامر بن رشاحيل الش�عبي، عمن ش�هد عمر ب�ن اخلطاب ريض اهلل 
عن�ه قال: » لم�ا فتح اهلل عليه، وفتح ف�ارس والروم، مجع أناس�ًا من أصحاب 
الرس�ول ملسو هيلع هللا ىلص، فق�ال: ما ت�رون ؟ فإين أرى أن أجعل عطاء الناس يف كل س�نة، 
وأمجع املال فإنه أعظم للربكة، قالوا: اصنع ما أردت، فإنك إن شاء اهلل موفق، 
ق�ال: فف�رض األُْعطِيات، فدعا باللوح فقال: بمن أب�دأ ؟ فقال له عبد الرمحن 
ابن عوف ريض اهلل عنه: ابدأ بنفس�ك، فقال: ال واهلل، ولكن أبدأ ببني هاش�م، 
رهط النبي ملسو هيلع هللا ىلص ، فكتب من ش�هد بدرًا من بني هاش�م من موىل أو عريب، لكل 
رجل منهم مخسة آالف مخسة آالف، وفرض للعباس بن عبد الطلب اثني عرش 
ألفًا ... وفرض ألزواج النبي ملسو هيلع هللا ىلص ...، وفرض للحس�ن واحلس�ني مخسة آالف 

مخسة آالف، لمكانهما من رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ... « ��� .

��� ينظر الس�نن الكربى للبيهقي كتاب قسم الفيء، باب التفضيل عىل السابقة والنسب، 
وب�اب إعط�اء الفيء عىل الديوان وم�ن تقع به البداي�ة  �5�-�49/6 ، �64/6-

 . �65
��� اخل�راج أليب يوس�ف ص 44 . وتنظ�ر رواي�ات ه�ذا التقس�يم يف اخل�راج �46-4 ، 
املصن�ف البن أيب ش�يبة، كتاب الس�ري ، م�ا قالوا فيمن يب�دأ يف األعطية 48�/�7-
486، وتنظ�ر رواي�ة عمر موىل غفرة وغ�ريه يف ذلك املصنف البن أيب ش�يبة، كتاب 
الس�ري، م�ا قال�وا يف الف�روض والدواوي�ن 47�/�7-474 ، ويف الس�نن الكربى 
للبيهقي، باب التفضيل عىل الس�ابقة �50/6 ، وفيها: » وفرض للحس�ن واحلسن 
ريض اهلل عنها مخس�ة آالف مخس�ة آالف أحلقها بأبيها ؛ ملكاهنا من رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، 

وفرض ألبناء املهاجرين واألنصار ألفن ألفن ... « . 
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ب�ل إن عمر فضل أس�امة بن زيد يف العط�اء عىل ابنه عبد اهلل ؛ ملزية له عند 

رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، فل�ا كلم�ه يف ذلك بع�د أن ألح بعض الناس ع�ىل عبد اهلل أن 

يسأل أباه، قال له عمر: » إن زيدًا كان أحب إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من أبيك ، وإن 

أسامة كان أحب إليه منك « ��� .

فانظ�ر كي�ف كان اهتام عم�ر ريض اهلل عنه بالرعية، وكي�ف كان اجتهاد 

عم�ر يف القي�اس يف األعطيات عىل حس�ب القرب من رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، وعىل 

، وكي�ف كان تقديره  حس�ب الباء والس�ابقة واجلهاد يف س�بيل اهلل َع�زَّ وَجلَّ

لزوجات النبي ملسو هيلع هللا ىلص ، وإكرامه لبني هاش�م يف البدء هبم لقرابتهم من النبي ملسو هيلع هللا ىلص، 

وكان هذا متَِّفقًا مع ما عليه الناس، فعام يدل كل هذا ؟ !

وهكذا جيب أن نفهم أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص . 

ه�- معرفة عمر لقدر العباس ومكانته وتقديمه له:

ق�د كان عم�ر ريض اهلل عنه يع�رف للعباس قدره ومنزلته من رس�ول اهلل 

ُر ، أما  ملسو هيلع هللا ىلص، فقد قال له رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلصوهو يش�ري إىل تعظيم حق عمه: » يا ُعمجَ

ْرتجَ أن عمَّ الرجل ِصنُْو أبيه ؟ « ���. عجَ شجَ

��� رواه الق�ايض أبو يوس�ف يف اخل�راج ص �4 . وتنظر رواية البيهق�ي هلذا احلديث يف 
السنن الكربى، كتاب قسم الفيء، باب التفضيل عىل السابقة والنسب �49/6 . 

��� رواه مس�لم يف صحيح�ه عن أيب هري�رة ، كتاب الزكاة، باب يف تقدي�م الزكاة ومنعها 
�مسلم برشح النووي �60/7. 
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وم�ن مجي�ل ما يروى يف ذل�ك ، مما يدل عىل تقديم الصحاب�ة لكل ما حيبه 

رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عىل أنفسهم وأهليهم ، قول عمر ريض اهلل عنه للعباس يف فتح 

 مك�ة: » مهاًل يا عباس، واهلل إلس�المك يوم أس�لمتجَ أحبُّ إيلَّ من إس�الم أيب 

لو أس�لم، وما يب إال أين قد عرفت أن إس�امك كان أحبَّ إىل رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

من إسام اخلطاب « ��� . 

 فانظ�ر كي�ف قدم عم�ر نجاة العب�اس باإليان ع�ىل نجاة أبي�ه، وما كانوا 

ريض اهلل عنهم إال صادِقن .

وم�ن جلي�ل معرفة عمر لقدر العباس توس�له به إىل اهلل َع�زَّ وَجلَّ دفعًا 

م العب�اس يف الدعاء - رغم  ، ف�كان ُيَقدِّ للقح�ط وطلب�ًا لغي�ث اهلل َعزَّ وَجلَّ

أن عمر هو اخلليفة الذي يؤمهم يف صاهتم، ويتوىل ش�ؤون دنياهم - فكأن 

عم�ر يق�ول: يا رب هذا عم نبيك فاس�قنا . فعن أنس ب�ن مالك أن عمر بن 

اخلط�اب ريض اهلل عن�ه كان إذا قحطوا استس�قى بالعباس ب�ن عبد املطلب 

فقال: » اللهم إنا كنا نتوس�ل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا 

ُيْسقجَون « ���. فاسقنا، قال: فجَ

��� رواه الط�رباين يف الكبري �8/��� عن ابن عباس ، وقال اهليثمي يف املجمع �67/6: 
رواه الط�رباين، ورجال�ه رج�ال الصحي�ح ، وصحح�ه اب�ن حجر العس�قاين، قال 
البوصريي يف إحتاف اخلرية �4�/5: قال ش�يخنا أبو الفضل العس�قاين: ومن خطه 

نقلت: هذا حديث صحيح .
��� صحي�ح البخ�اري ، كت�اب فضائ�ل الصحاب�ة، ب�اب ذك�ر العب�اس بن عب�د املطلب 

�/��60 . وينظر فتح الباري 96/7 .
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َلُب  وهك�ذا كان�وا يعرف�ون بركة آل بي�ت نبيهم ملسو هيلع هللا ىلص، وأهن�م أْوىل م�ن جُتْ

الرمحات بسببهم .

ومنه�ا أيض�ًا أن عم�ر كان يستش�ري العباس يف مه�ام األم�ور، فقد روى 

الطربي يف استش�ارة عمر للصحابة يف اخلروج بنفس�ه لقت�ال فارس ملا جتمعوا 

 للمس�لمن، ق�ال: » وكان ال�ذي ينتق�د ل�ه ال�رأي إذا ع�رض علي�ه العب�اس 

ريض اهلل عنه « ���.

وذك�ر ابن كث�ري: ق�ال: » وكان عمر إذا استش�ار أحدًا ال ي�ربم أمرًا حتى 

يش�اور العب�اس، فلا أعجب�ه كام الصحابة يف هذا املق�ام عرضه عىل العباس 

فق�ال: ي�ا أمري املؤمنن خفض علي�ك، فإنا اجتمع هؤالء الُف�رُس لنقمة تنزل 

عليهم « ���.

ومن الفوائد ما قاله احلافظ ابن حجر يف الفتح يف عدم إدخاله للعباس يف 

أه�ل الش�ورى ، قال: » وألْجِل أن�ه مل هياجر قبل الفت�ح مل يدخله عمر يف أهل 

الشورى، مع معرفته بفضله واستسقائه به « ���.

وم�ن طريف ما ي�روى مما حدث ب�ن عمر والعب�اس ريض اهلل عنها، مما 

حيم�ل دالالت بالغ�ة لما كان�ت عليه أخاقهم وحس�ن التزامه�م، ومجيل ما 

بينه�م، ما رواه ابن س�عد ويعقوب الفس�وي ع�ن يعقوب بن زي�د: » أن عمر 

��� تاريخ الطربي 4/��� .
��� البداية والنهاية �09/4 .

��� فتح الباري 96/7 .
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وه�و يف خافته خرج يف ي�وم مجعة فقطر عليه ميزاب العب�اس، فأمر به فقلع، 
فقال العباس: قلعت ميزايب ما وضعه حيث كان إال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بيده. فقال 
عمر: واهلل ال يضعه إال أنت بيدك، ثم ال يكون لك سلم إال عمر. قال: فوضع 

العباس رجليه عىل عاتقي عمر، ثم أعاده حيث كان « ���.

 وم�ن عظي�م مكان�ة العب�اس ريض اهلل عن�ه أيض�ًا، م�ا كان علي�ه عي بن 
أيب طال�ب ريض اهلل عن�ه من األدب معه، فقد كان يقبل ي�ده احرتامًا له وطلبًا 
لرضاه، فعن صهيب موىل العباس قال: » رأيت عليًا يقبل يد العباس، ويقول: 

يا عم، ارض عني « ��� .

و - تقريب عمر لعبد اهلل بن عباس وتقديره لعلمه وأمانته:

ق�د كان عب�د اهلل بن عب�اس ريض اهلل عنه ممن أويت العل�م وهو ال يزال يف 
أول س�ن الش�باب، وذلك بربكة دعاء النبي ملسو هيلع هللا ىلص ، فقد ضمه الرسول ملسو هيلع هللا ىلصودعا 
له ، كا أخرجه البخاري عن عكرمة عن ابن عباس قال: ضمني النبي ملسو هيلع هللا ىلص إىل 

صدره وقال: » اللهم علمه احلكمة «، ويف رواية: » وعلمه الكتاب « ��� . 

��� الطبق�ات الك�ربى �0/4، واملعرفة والتاريخ �/��5، والبيهقي يف الس�نن الكربى 
66/6، وق�د قل�ع عمر امليزاب ألنه رأى أن فيه إيذاء للارة إىل املس�جد، فلا علم أن 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص هو الذي وضعه تراجع عن ذلك  لئا يغري شيئًا عمله رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، 
واعت�ذاره هلل تع�اىل ولرس�وله ملسو هيلع هللا ىلص، وظهر إكرام�ه للعباس ريض اهلل عن�ه بأن أصعده 

بقدميه عىل كتفه، وهكذا يوافق ظاهر عمر ريض اهلل عنه باطنه .
��� أخرجه الفسوي يف املعرفة �/5�4 .

��� أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب املناقب، باب ذكر ابن عباس �/��70 ، وكتاب 
االعتصام بالكتاب والسنة �65�/6 ، وغريها . 
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ق�ال اب�ن عب�د الرب: » وكان عم�ر بن اخلط�اب ريض اهلل عنه حيب�ه وُيْدنِيه 

ِة الصحابة « ��� . اه� . ويقربه ويشاوره مع أِجلَّ

وق�د بن عمر لكبار الصحابة علم عبد اهلل ب�ن عباس وفقهه، فقد أخرج 

البخ�اري عن س�عيد بن جبري عن ابن عباس ريض اهلل عنه�ا قال: » كان عمر 

يدخلني مع أشياخ بدر، فقال بعضهم: مل تدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله؟ 

فقال: إنه ممن قد علمتم، قال: فدعاهم ذات يوم ودعاين معهم، قال: وما رأيته 

دعاين يومئذ إال لريهيم مني، فقال ما تقولون يف: ﴿ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  

ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ ﴾ ، حتى ختم الس�ورة، فقال 
بعضهم: أمرنا أن نحمد اهلل ونستغفره إذا نرصنا وفتح علينا، وقال بعضهم: ال 

ندري، أو مل يقل بعضهم شيئًا، فقال يل: يا ابن عباس أكذلك قولك ؟ قلت: ال، 

قال: فا تقول ؟ قلت: هو أَجُل رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أعلمه اهلل له ﴿  ڦ  ڄ  ڄ  

ڄ  ڄ ﴾ فت�ح مكة، فذاك عامة أجلك ﴿ ڇ  ڇ  ڇ   ڍڍ  
ڌ      ڌ  ڎ ﴾، قال عمر: ما أعلم منها إال ما تعلم « ���.

ونختم هذه العالقة بشهادة ابن عباس لعمر ريض اهلل عنه، وهي شهادته 
ا  له برضا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ورضا أصحابه عنه، فعن املِْسور بن خمرمة قال: » لمَّ
ُعُه ���: يا أمري املؤمنن،  ُطِع�َن عمر، َجَعَل يأملُ، فق�ال له ابن عباس وكأنه جُيَزِّ

��� االستيعاب ، ترمجة عبد اهلل بن عباس �/67 .
��� أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب املغازي، باب منزل النبي ملسو هيلع هللا ىلص يوم الفتح �56�/4، 

وكتاب التفسري، سورة النرص �90�/4.
��� أي خيفف عنه .
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ولئن كان ذاك لقد صحبت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فأحسنت صحبته، ثم فارقته وهو 
عن�ك راض، ث�م صحبت أبا بكر فأحس�نت صحبته، ث�م فارقته وهو عنك 
راض، ثم صحبت صحبتهم فأحس�نت صحبتهم، ولئن فارقتهم لتفارقنهم 

وهم عنك راضون « ���. 

فرح عمر بشهادة ابن عباس له:

قال عمر ريض اهلل عنه: قال: » أتش�هد يل يا عبد اهلل عند اهلل يوم القيامة ؟ 
فقال: نعم . فقال: اللهم لك احلمد « ��� . 

وهك�ذا كان ق�رب عب�د اهلل بن عباس م�ن عم�ر ريض اهلل عنهم أمجعن، 
وحمبته له . 

تتم���ة يف حمبة الصحابة لعبد اهلل بن عباس ريض اهلل عنهم: 

وم�ن باب التتات وذكر المتماثات أيض�ًا أحببت أن أذكر هنا طرفًا من 
تقدير الصحابة البن عباس ، وحمبتهم له .

ع�رف الصحاب�ة رض�وان اهلل عليهم لعب�د اهلل بن عب�اس ريض اهلل عنها 
ه يف طلب  قرابت�ه من رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، ورأوا منه ِحْلمه وحس�َن عرشت�ه، وِجدَّ

��� أخرج�ه البخاري يف صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب عمر بن اخلطاب 
 . ��50/�

��� أخرج�ه الط�رباين يف املعج�م الكبري . واألوس�ط �/��8 ، وق�ال اهليثمي يف املجمع 
76/9: رواه الطرباين يف األوسط، وإسناده حسن. وأورده أيضًا ابن حجر يف الفتح، 

كتاب فضائل الصحابة 8�/7 .



166

 العلم، وأدبه فيه ، وما آتاه اهلل من الفقه وحسن الفهم يف كتاب اهلل ، وما ميزه به 

َع�زَّ وَج�لَّ م�ن رجحان العق�ل واألمانة يف الرأي ، ف�كان حمببًا إليه�م ، معظًا 

عندهم ��� .

أدبه ريض اهلل عنه ومعرفة الصحابة لقدره:

وكان من أدبه ريض اهلل عنه أنه كان يس�عى عىل أصحاب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

يطل�ب عندهم العلم والس�نن ، ويتكلف املش�اق، فيعظ�م الصحابة له ذلك ، 

يقول ريض اهلل عنه: » وأقبلُت أسأل أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن احلديث، فإن 

كان ليبُلُغنِي احلديُث عن الرجل، فآيت بابه وهو قائٌل، فأتوسد ردائي عىل بابه، 

َتْس�ِفي الريُح عيَّ الرتاَب، فيخرج فرياين، فيقول يل: يا ابن عم رسول اهلل ! أال 

أرسلت إيلَّ فآتيك ؟ فأقول: ال، أنا أحق أن آتيك، فأسأله عن احلديث « ���.

وقد سبق من أدبه مع زيد بن ثابت وتعظيم زيد لقرابته من رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، 

كا رواه الشعبي قال: » ذهب زيد بن ثابت لريكب، ووضع رجله يف الركاب، 

فأمس�ك ابن عباس بالركاب، فقال: تنحَّ يا ابن عم رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، فقال: ال، 

هكذا نفعل بالعلاء والكرباء « ���.

��� تنظر ترمجته يف سري أعام النباء �/��� – �59 .
��� أخرج�ه اب�ن س�عد يف الطبق�ات �/�80- ��8، والفس�وي يف املعرف�ة والتاري�خ 
�/�54، واحلاك�م، كت�اب العل�م �/5�8، وصحح�ه ووافق�ه الذهب�ي، وأورده 

اهليثمي يف » املجمع« �77/9، وقال: رواه الطرباين، ورجاله رجال الصحيح.
��� سبق خترجيه ص ��0 .
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وق�د أثن�ى الصحابة عليه كث�ريًا ، وكان حماًل ملش�اورهتم ، فيقول فيه أحد 
أكاب�ر الصحاب�ة وهو عبد اهلل بن مس�عود ريض اهلل عنه ، في�ا أخرجه الطربي 
بس�ند صحيح عن مروق عن عبد اهلل بن مس�عود قال: » نعم ترمجان القرآن 

ابن عباس « ���.

وكان عثان ريض اهلل عنه يعرف له منزلته من العلم وحس�ن الرأي، فكان 
يش�اوره يف املسائل، وقد اس�تخلفه عىل احلَجِّ يف العام الذي ُقتَِل فيه، فقد روى 
يعقوب بن س�فيان بس�نده عن ابن شهاب قال: » س�نََة ُقتَِل عثاُن حجَّ بالناس 

عبُد اهلل بن عباس بأمِر عثاَن « ���.

 وم�ن ناذج مش�اورته لعبد اهلل بن عب�اس ريض اهلل عنهم ، ما أخرج�ه 
عب�د الرزاق وغريه عن أيب عبيد موىل عب�د الرمحن بن عوف قال: » رفعت 
إىل عث�ان امرأة ولدت لس�تة أش�هر ، فقال: إهنا رفعت إيلَّ ام�رأة - ال ُأراه 
إال قال: وقد جاءت برِشٍّ ، أو نحو هذا - ولَدت لس�تة أش�هر ، فقال له ابن 
عباس: إذا أمتت الرضاع، كان احلمل س�تة أش�هر ، قال: وتا ابن عباس: 
﴿ ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ﴾ فإذا أمتت الرضاع كان احلمل س�تة أش�هر، 

فخىل عثان سبيلها « ��� .اه� 

��� تفس�ري الط�ربي، املقدم�ة �/84- 85 ، وصحح ابن كثري إس�ناده يف مقدمة تفس�ريه 
�/�� ، وذكره احلافظ ابن حجر يف اإلصابة ترمجة ابن عباس ��7/4، بسند حسن 

عن ابن سعد عن سلمة بن كهيل عن عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه .
��� اإلصابة، ترمجة ابن عباس ��9/4 .

��� أخرج�ه عب�د ال�رزاق يف املصنف، ب�اب التي تضع لس�تة أش�هر �5�/7 ، والطربي 
 يف تفس�ريه، س�ورة البق�رة اآلية ��� . وصحح�ه احلافظ ابن حج�ر يف التلخيص = 
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 وهب�ذا ال�رأي وه�ذا الفه�م الثاقب لعب�د اهلل ب�ن عب�اس ريض اهلل عنها 
لكتاب اهلل العزيز درأ عثان عنها احلد وخىلَّ سبيلها .

وق�د س�بق أن عم�ر ريض اهلل عن�ه كان يدخله يف الش�ورى م�ع أهل بدر 
تقديرًا لعلمه رغم حداثة سنه .

وهك�ذا كانت حمب�ة الصحابة وتعظيمهم وتقديرهم البن عم رس�ول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص وقرب�ه م�ن اخلليفتن عم�ر وعثان ريض اهلل عنها ، مم�ا يعكس املودة التي 

كانت بينهم ، وُيْظِهُر معرفة الصحابة ألقدار الرجال .

 وبع����د: فهذا نموذج لما كان عليه جمتمع الصحاب�ة من املودة والتقدير 
آلل بي�ت رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، مثَّْلُتُه هنا يف نموذج األخ�وة واملحبة املتبادلة بن آل 
البيت وبن كل من خليفتي رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أيب بكر وعمر ريض اهلل عنها، كا 
ظهر يف شخص السيدة فاطمة ريض اهلل عنها، وأمري املؤمنن عي ريض اهلل عنه، 
وابنيه�ا احلس�نن ريض اهلل عنها، وعم رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص العب�اس وابنه عبد اهلل 
ريض اهلل عنه�م أمجع�ن ، وما ش�ملته هذه األخ�وة من املودة والثق�ة والوفاء، 

ومعرفة األقدار ، وكيف كانوا إخوانًا متقاربن كأهنم األرسة والواحدة !

= احلبري، كتاب الرجعة ��/���9 قال: » حديث: أن عثان أيت بامرأة ولدت لس�تة 
أش�هر ، فتش�اور القوم يف رمجها ، فقال ابن عباس: أنزل اهلل: ﴿  ڀ  ڀ  ٺ  
ٺٺ   ﴾، والفصال يف عامن ، فكان أقل احلمل س�تة أش�هر . مالك يف املوطأ أنه بلغه 

أن عث�ان . لك�ن في�ه أن املناظ�ر يف ذلك عي ال اب�ن عباس ، ورواه ابن وهب بس�ند 
صحي�ح عن عث�ان ، وأن املناظ�ر له ابن عب�اس، وكذا أخرجه إس�اعيل القايض يف 

أحكام القرآن ...«.
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 ونع�رف م�ن كل م�ا س�بق أيض�ًا ك�ذب وزور م�ا ينق�ل م�ن أن علي�ًا 

ريض اهلل عن�ه كان يدارهي�ا أو أن�ه كان مضطهدًا مقهورًا م�ن قبلها هو وآل 

بي�ت رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، فه�ذا كالم غري�ب، منكر، وهو م�ن األذى والكذب 

الذي ينس�ب إىل مقام أيب بكر وعمر وآل البيت عى الس�واء، بل لمقام مجيع 

أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص .

وحس�بك أهيا املس�لم ما أوردته لك من هذه الس�رية العطرة ، واحلمد هلل 

رب العاملن .

* * *
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املبحث الثالث

يف املودة بني أمريي املؤمنني عثمان وعلي

رضي اهلل عنهما

لي�س قص�دي من ه�ذا املبح�ث الوقوف عىل مس�ائل فقهي�ة خالف فيها 
اجته�اد أحدمه�ا اآلخر فأجي�ب عنها، ألزيل م�ا قد يتومهه البعض إش�كاالً ، 
ف�إن ذلك حاصل بن أكثر املجتهدين من الصحابة ريض اهلل عنهم أمجعن، أو 

مراجعة أحدمها لآلخر يف موقف من املواقف أو مسألة من املسائل .

وليس ذكرنا للمودة بن عي وعثان ريض اهلل عنها من باب إظهار أمر 
خف�يٍّ ، أو مجع الش�واهد لتقوية أمر حيتاج إىل تقوي�ة ،وإنا من باب البيان ملا 
س�يحتاج إلي�ه ، كا بيَّ�ن الصحابة يف فرتة من الف�رتات مناقب بعض، وذبوا 

عن أعراض بعض .

ولي�س قص�دي من هذا املبحث أيضًا اإلحاطة بس�رية ه�ذه املودة، فذاك 
أم�ر يطول، ويكفي داعيًا إليها ونائبًا عن أي ش�اهد أهن�ا الصهران الرشيفان، 
والس�ابقان لإلس�ام ، واملبرشان باجلنة، اللذان لزما رس�ول اهلل وجاهدا معه، 
وأب�ىل كل منه�ا يف مس�رية صحبته لرس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وم�ن بعده الباء احلس�ن 
بنفس�ه وماله وبا ميزه اهلل َعزَّ وَجلَّ وأعطاه، ومات رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وهو عنها 
 راٍض ، وأهنا شيخا اإلسام بعد أيب بكر وعمر، وصاحبا املناقب التي نطق هبا 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص واملآثر التي شهد هبا الصحابة من بعده .

 وق�د كان�ت مكان�ة س�يدنا عث�ان ريض اهلل عن�ه معروفة عن�د أصحاب 
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رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مجيعًا ، ويدل عىل ذلك ما رواه البخاري عن ابن عمر ريض اهلل 

ُ بن الناس يف زمن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ، فنخري أبا بكر، ثم عمر بن  عنها قال: » كنا نخريِّ

اخلطاب، ثم عثان بن عفان ريض اهلل عنهم « ���.

ويدل عىل تلك املكانة أيضًا ما س�بق من وصية عمر ريض اهلل عنه له بعد 

أن وىص علي�ًا ريض اهلل عن�ه، قال: » يا عث�ان، إن هؤالء القوم لعلهم يعرفون 

ل�ك ِصْه�َرَك من رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وس�نََّك ورشَفَك، فإن أنت ولي�ت هذا األمر 

فاتق اهلل ، وال ترفعن بني فان عىل رقاب الناس « ��� . 

 وإن�ا قص�دي م�ن ه�ذا املبحث إظه�ار بع�ض م�ا كان بن ع�ي وعثان 

ريض اهلل عنها من القرب واملودة وحفظ املكانة ، من خال الش�واهد الثابتة، 

وم�ن خال ثن�اء عي عىل أخيه عثان ريض اهلل عنه�ا، وبعض مواقفها الدالة 

عىل ذلك .

فمن تلك الشواهد اإلمجالية عى علو قدر عثان عند عيل ريض اهلل عنها، 

ش�هادُة عيٍّ ريض اهلل عنه له باخلريية، وش�هادته له با شهد له به رسول اهلل من 

البرشيات الكثرية، وبشارة الرسول له باجلنة، ويف رضا كل منها بإمارة اآلخر، 

وس�معه وطاعت�ه ل�ه إن وقع االختيار ع�ىل توليته إلمارة املؤمن�ن، كا جاء يف 

حديث البيعة.

��� صحي�ح البخ�اري ، كت�اب فضائ�ل الصحاب�ة، ب�اب فض�ل أيب بك�ر بع�د النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
 . ��5� ،���7/�

��� سبق خترجيه ص �56 .
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وجتلت هذه املودة واألخوة أيضًا يف قرب سيدنا عي منه واستشاراته له يف 
األمور املهمة ، ومن أجلِّ مشوراته موافقته لعثان يف مجع الناس عىل مصحف 

واحد؛ ملنع اختاف الناس يف القرآن .

وجتل�ت أيض�ًا يف دفاع�ه عنه وإرس�اله احلس�ن واحلس�ن ريض اهلل عنها 
للمش�اركة يف حراسة دار عثان وقت أن حارصه اخلارجون عليه يف الدار ���، 
وما جاء من محل احلسن بن عي يوم قتل عثان جرحيًا، وعزم عثان عىل احلسن 

ابن عي أن ال يقاتل خمافة أن يقتل ���.

ويتج�ىل مق�ام عث�ان عن�د ع�ي ريض اهلل عنه�ا أيض�ًا يف ش�هادته له هو 
وأصح�اب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بأنه قت�ل مظلومًا، وأن�ه كان أوصلهم للرحم، ويف 

ُحْزِن عي عليه وتربئه من قاتليه ولعنه هلم ، عليهم من اهلل ما يستحقون .

�ا الشواهد التفصيلية عى ذلك ، فمنها:  وأمَّ

ُر علِو مقام عثان ريض اهلل عنه عند عيل وبنيه ريض اهلل عنهم:  رُّ قجَ أ- تجَ

فق�د روى البخ�اري ما ي�دل عىل هذه املكان�ة الكبرية عن أح�د أبناء عي 
ريض اهلل عنه�م، وه�و حممد ابن احلنفية، قال: » قلت أليب: أيُّ الناس خري بعد 

��� ينظر عرص اخلافة الراشدة 79 – 80 .
��� ينظر تثبيت اإلمامة ص �67 ، �68 ، روى أبو نعيم �ص ��68 بسنده عن نافع 
م�وىل ابن عمر قال: » كان ابن عمر عن�د عثان ريض اهلل عنه يوم قتل وهو متقلد 
س�يفه حتى عزم عليه عثان خمافة أن يقتل ، وكان احلس�ن بن عي حتى عزم عليه 

عثان خمافة أن يقتل « .
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رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ؟ ق�ال: أب�و بكر، قلت: ث�م من ؟ قال: ثم عمر ، وخش�يت أن 
يقول عثان، قلت ثم أنت ؟ قال: ما أنا إال رجل من املسلمن « ���.

ففي خشية حممد ابن احلنفية أن يقدم أبوه عثاَن عىل نفسه يف الفضل داللٌة 
ظاهرة عىل علو مقام سيدنا عثان يف نفس سيدنا عي وآل بيته ريض اهلل عنهم، 

وأن ذلك كان معروفًا ومقررًا عندهم .

ك�ا نج��د يف ه�ذا احلدي�ث م�ا كان علي�ه ع�يٌّ ريض اهلل عن�ه م�ن مزيد 
التواض�ع، وهضم النف�س ، وذاك هو املعروف م�ن أحواله وأحوال أصحاب 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ���. 

ب- ومن ذلك إخباره عن عثان ريض اهلل عنه بأنه من أهل اجلنة:

وق�د جاءت بش�ارة عث�ان ريض اهلل عن�ه باجلنة عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف 
أحادي�ث ع�دة ، وأما ما جاء عن ع�ي ريض اهلل عنه، وه�و مأخوذ من تلك 
 البش�ارات الكثرية ، فهو ما أخرجه ابن أيب ش�يبة عن حممد بن حاطب قال: 

» سمعت عليًّا خيطب يقول: ﴿ ۉ  ۉ     ې  ې  ې  ې    ى  ى  
ائ ﴾ قال: عثان منهم « ���.

��� صحي�ح البخ�اري ، كتاب فضائ�ل الصحابة، باب قول النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص: » لو كنت متخذًا 
خليًا « �/���4 .

��� ينظر تعليق احلافظ ابن حجر يف الفتح 4�/7 .
��� املصنف،كت�اب الفضائ�ل، باب قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: » لو كن�ت متخذًا خليًا « 88/�7 ، 

وأخرجه الطحاوي يف مشكل اآلثار �/4�4- 4�5 . 
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وقري�ب منه قوله ريض اهلل عنه - بعد توليه اخلافة - ملحمد بن حاطب، 

وقد أرسله عي إىل أهل البرصة بالشام ، قال: » إما انطلقت إىل قومك بالبرصة 

فأبلغه�م كتبي وق�ويل ... فقال عي: أخربهم أن قويل يف عثان أحس�ن القول، 

إن عث�ان كان م�ن الذي�ن� آمنوا وعمل�وا الصاحلات ثم اتقوا وآمن�وا ثم اتقوا 

وأحسنوا واهلل حيب املحسنن � « ���. 

ففي هذين احلديثن، بيان ملنزلة عثان ريض اهلل عنه عند س�يدنا عي، وأن 

قوله فيه هو أحس�ن القول، وش�هادته له باجلنة، ونرش عي ريض اهلل عنه لذلك 

عىل املنرب، وإرساله بذلك إىل األقطار ريض اهلل تعاىل عنها .

ج- ومن دالئل هذا التقدير: رضا كل منها بإمارة اآلخر، وكونه أهاًل هلا: 

وذل�ك كا جاء يف مفاوضات الش�ورى الختيار أم�ري للمؤمنن بعد عمر 

ريض اهلل عن�ه ، فق�د ق�ال عبد الرمحن بن ع�وف لعثان وع�ي ريض اهلل عنهم 

في�ا رواه البخ�اري ، قال: » أفتجعلونه إيّل، واهللُ ع�يَّ أن ال آُلو عن أفضلكم؟ 

ق�اال: نع�م ، فأخ�ذ بيد أحدمها فقال: ل�ك قرابة من رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص والقدم يف 

اإلس�ام ما قد علم�ت، فاهلل عليك لئ�ن أمرتك، لتعدلن، ولئ�ن أمرت عثان 

لتسمعن ولتطيعن ؟ ثم خال باآلخر فقال له مثل ذلك ���، فلا أخذ امليثاق قال: 

��� أخرج�ه اب�ن أيب ش�يبة يف املصن�ف ��/ �64 ، كتاب اجلمل يف مس�ري عائش�ة وعي 
وطلحة والزبري، ورجاله ثقات . بل جاء يف هذه القصة استياء عي  ريض اهلل عنه  ممن 

أساءوا يف حق عثان ريض اهلل عنه، حتى رشح جبينه عرقًا كراهية لما جييئون به .
��� وقد ظل عبد الرمحن بن عوف ثاثة أيام بلياليها يستشري الناس فيمن خيتارون منها.
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 ارف�ع يدك يا عثان، فبايعه، فبايع له عي، وولج أهل الدار فبايعوه « ���. فكان 
عبد الرمحن أول املبايعن، ثم عي، ثم تتابع بعد ذلك املبايعون .

د - ومنها: لزوم عيل ريض اهلل عنه طاعته لعثان يف خالفته:

فقد روى ابن أيب ش�يبة وغريه بسند صحيح عن ابن احلنفية عن عي قال: 
» لو سريين عثان إىل رصار��� لسمعت وأطعت « ���.

فف�ي هذا األثر بي�ان من عي ريض اهلل عنه حل�ق ويل األمر، ولعدل عثان 
ريض اهلل عنه ، ولطاعته له، حتى ولو أمره با فيه مش�قة، وُيْرَوى ذلك عن آل 
بيت�ه ريض اهلل عنهم، تعلي�ًا للناس، وإزالة ألي وهم يف ذلك ، وكيف ال وهم 

املوجهون لألمة، الناصحون هلا، الذين تلقت منهم األمة فتعلمت .

ونجد قريبًا من هذا املوقف موقفًا لسيدنا عثان ريض اهلل عنه، وهو يعالج 
رعيت�ه ويدعوه�م لطاعته، ببيان كيفية طاعته لرس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ثم أليب بكر ثم 
لعم�ر ريض اهلل عنه�ا، وأن ل�ه عليه�م من ح�ق الطاعة مثل م�ا كان أليب بكر 
وعمر، فيقول: » إن اهلل بعث حممدًا ملسو هيلع هللا ىلص باحلق، وأنزل عليه الكتاب، وكنُت ممن 
اس�تجاب هلل ورس�وله ملسو هيلع هللا ىلص وآمنُت با ُبِعَث به حمم�د ملسو هيلع هللا ىلص ، وهاجرُت اهلجرتن 

��� صحي�ح البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب قص�ة البيعة واالتفاق عىل عثان بن 
عفان �/��57 .

��� رصار: ه�ي بئ�ر قديمة عىل ثاث�ة أميال من املدينة من طريق الع�راق، وقيل: موضع. 
النهاية البن االثري �/��. 

��� املصن�ف، كت�اب الفتن، ما قي�ل يف عثان ج ��، رق�م �8854 ، وأخرجه اخلال يف 
السنة �/��5 .
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األولين - كا قلَت - وصحبُت رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وبايعته، واهللِ ما عصيُتُه، وال 
غشش�ته حتى توفاه اهلل، ثم اس�َتْخَلَف اهللُ أبا بكر فواهلل ما عصيته وال غششته، 
ثم اس�ُتْخِلَف عم�ُر ، فواهلل ما عصيته وال غشش�ته، ثم اس�ُتْخِلْفُت، أفليس يل 

عليكم مثل الذي كان هلم عي ؟ « ��� .

ه� - ومن دالئل القرب واملودة: استشاراته لعيل ريض اهلل عنها: 

قد كانت االستش�ارات بن الصحابة من األمور الش�ائعة بينهم ، وكانت 
استش�ارات عث�ان لع�ي كثرية ، واس�تعانته ب�ه وبأصحاب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف 

القضاء ومسائل األحكام كانت هي السنة اجلارية بينهم .

فق�د أخرج البيهقي بس�نده عن عمر بن عثان بن عبد اهلل بن س�عيد قال: 
حدثن�ي ج�دي، ق�ال: » كان عث�ان ريض اهلل عنه إذا جلس ع�ىل املقاعد جاءه 
اخلص�ان، فق�ال ألحدمها: اذهب ادع عليًا ، وق�ال لآلخر: اذهب فادع طلحة 
والزب�ري ونفرًا من أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص ، ثم يقول هلا: تكلا، ثم يقبل عىل القوم 
فيقول: ما تقولون ؟ فإن قالوا ما يوافق رأيه أمضاه، وإال نظر فيه بعد، فيقومان 

وقد سلا« ���.

ومن ناذج تش�اورهم ريض اهلل عنهم ، هذه املس�ألة التي حتتاج إىل تدقيق 
النظر، فلم ُيِرْد عثاُن أن يفصل فيها حتى يستشري، وذلك أنه رفعت إليه مسألُة 

��� أخرج�ه البخاري يف صحيحه، كتاب فضائ�ل الصحابة، باب مناقب عثان بن عفان، 
وباب هجرة احلبشة �/���5، �406 . 

��� السنن الكربى للبيهقي، كتاب آداب القايض، باب من يشاور �0/��� . 
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ام�رأة تعتد من طاقها، واألصل يف عدهتا أن تعتد بثاث حيضات، ولكن قد 

طالت مدة عدهتا بس�بب عارض، وهو أن زوجها طلقها وهي ترضع، فانقطع 

حيضه�ا بس�بب رضاعها، فهل ترث م�ن زوجها إن مات قب�ل أن تتم الثاث 

حيض�ات، وإن طال�ت ه�ذه املدة ؟  ف�كان رأي عيٍّ ريض اهلل عن�ه وغريه أهنا 

ترثه؛ ألهنا مازالت يف العدة ، وتلك من دقائق املسائل .

فع�ن عب�د اهلل بن أيب بكر أخربه: » أن رجًا من األنصار يقال له حبان بن 

منقذ طلق امرأته وهو صحيح، وهي ترضع ابنته، فمكثت سبعة عرش شهرًا ال 

حتيض، يمنعها الرضاع أن حتيض، ثم مرض حبان بعد أن طلقها س�بعة أش�هر 

أو ثاني�ة، فقي�ل له: إن امرأتك تري�د أن ترث، فقال ألهل�ه: امحلوين إىل عثان 

ريض اهلل عن�ه، فحمل�وه إليه، فذكر له ش�أن امرأته، وعنده ع�ي بن أيب طالب 

وزيد بن ثابت ريض اهلل عنها، فقال هلا عثان ريض اهلل عنه: ما تريان ؟ فقاال: 

ن�رى أهنا ترث�ه إن مات، ويرثها إن ماتت؛ فإهنا ليس�ت م�ن القواعد الايت قد 

يئس�ن من املحيض، وليس�ت من األبكار الايت مل يبلغن املحيض، ثم هي عىل 

عدة حيضها ما كان من قليل أو كثري « ���.

��� أخرجه البيهقي يف السنن الكربى، كتاب العدد، باب عدة من تباعد حيضها 4�9/7، 
وعب�د ال�رزاق يف املصن�ف، كتاب الط�اق، باب تعت�د أقراءها ما كان�ت �40/6 ، 

واملوطأ، كتاب الطاق �/�57 خمترصًا .
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و- ومنه�ا: موافق�ة ع�يل ريض اهلل عن�ه ل�ه يف مج�ع الن�اس ع�ى مصحف 
واحد )�(: 

وذل�ك في�ا أخرجه ابن أيب داود بإس�ناد صحيح ��� من طريق س�ويد بن 
غفلة، قال: قال عي: » ال تقولوا يف عثان إال خريًا، فواهلل ما فعل الذي فعل يف 
املصاح�ف إال عن مأل منا مجيعًا، فقال: ما تقولون يف هذه القراءة ؟ فقد بلغني 
أن بعضهم يقول: إن قراءيت خري من قراءتك ، وهذا يكاد أن يكون كفرًا ، قلنا: 
ف�ا ترى ؟ ق�ال: نرى أن نجمع الناس عىل مصحف واح�د ، فا تكون فرقة ، 

وال يكون اختاف ، قلنا: فنعم ما رأيت « ��� .

فواض�ح من هذا النص، م�دى ما كان بينها من الق�رب ، وتزكيته لعمل 
عثان هذا، ودفعه املتطاولن عليه ريض اهلل عنه .

ز- ومنه�ا ش�هادة ع�يل والزبري وطلحة وس�عد ريض اهلل عنه�م له ببعض 
البشارات العظيمة : 

وذل�ك عندم�ا وقف واعظًا الناس مدافعًا عن نفس�ه، حم�اوالً درء الفتنة، 
فاستشهد بإخوانه عي وطلحة والزبري وسعد ريض اهلل عنهم فشهدوا له، فعن 

��� وه�و املصح�ف املجم�وع يف عه�د أيب بكر الصدي�ق، والذي مجع م�ن الصحف التي 
كتب�ت بن ي�دي رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وذلك ك�ا رواه البخ�اري يف صحيح�ه، باب مجع 
القرآن ���908/4 عن أنس بن مالك ريض اهلل عنه قال: » فأرسل عثان إىل حفصة 

أن أرسي إلينا بالصحف ننسخها يف املصاحف، ثم نردها إليك « .
��� كا قال احلافظ ابن حجر يف فتح الباري 6�5/8 .

��� املصاحف البن أيب داود �/��� – ��4 . 
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عم�ر ب�ن جاوان قال: س�معت األحنف يق�ول: » أتيت املدينة وأن�ا حاج فبينا 
نح�ن يف منازلن�ا نضع رحالنا إذ أت�ى آت فقال: قد اجتمع الناس يف املس�جد، 
فاطلع�ت فإذا يعن�ي الناس جمتمعون، وإذا بن أظهرهم نفر قعود، فإذا هو عيل 
ا قمت  ابن أيب طالب والزبري وطلحة وسعد بن أيب وقاص رمحة اهلل عليهم، فلمَّ
عليهم قيل: ه�ذا عثان بن عفان قد جاء، قال: فجاء وعليه ملية صفراء، فقلت 
، أهاهنا الزبري،  لصاحبي كا أنت حتى أنظر ما جاء به، فقال عثان: أهاهنا عيلٌّ
أهاهنا طلحة، أهاهنا س�عد؟ قالوا : نعم، قال : فأنش�دكم باهلل الذي ال إله إال 
ه�و أتعلمون أن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ق�ال: » من  يبتاع مربد بني ف�الن غفر اهلل له « 
فابتعته فأتيت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  فقلُت: إين ابتعت مربد بني فان، قال: » فاجعله 
يف مس�جدنا وأجره لك « ؟ قالوا : نعم، قال: فأنشدكم باهلل الذي ال إله إال هو 
 ه�ل تعلم�ون أن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال : » من يبتاع بئر روم�ة غفر اهلل له « فأتيت 
رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقلت: قد  ابتعت بئر رومة، قال : » فاجعلها سقاية للمسلمني 
 وأجرها لك؟ « قالوا:  نعم، قال: فأنشدكم باهلل الذي ال إله إال هو، هل تعلمون أن 
رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ق�ال : » من جيهز جيش الع�رة غفر اهلل له ؟  «  فجهزهتم حتى 
م�ا يفقدون عقاالً وال خطامًا، قالوا : نعم، قال : اللهم اش��هد، اللهم اش�هد، 

اللهم اشهد «���.

 وزاد يف حدي�ث ثام�ة بن حزن القش�ريي، عن عث�ان ريض اهلل عنه قال: 
» أنش�دكم باهلل واإلس�ام، هل تعلم�ون أن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان عىل ثبري مكة 
ومع�ه أبو بكر وعمر وأنا، فتحرك اجلبل حتى تس�اقطت حجارته باحلضيض، 

��� أخرج�ه النس�ائي، كتاب اجلهاد، فض�ل من جهز غازيًا، وكت�اب األحباس، باب وقف 
املس�اجد 46/6، ��4، واللف�ظ له، وأمح�د �/70، وابن حب�ان �6�/�5، وأصل 

احلديث ومناشدة عثان للصحابة يف صحيح البخاري خمترصًا  برقم ���6�6.
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قال: » فركضه برجله وقال: اس�كن ثبري فإنا عليك نبي وصديق وشهيدان «؟ 
قالوا: اللهم نعم . قال: اهلل أكر شهدوا يل ورب الكعبة أين شهيد، ثاثًا «���.

ح- ومنها ترؤ عيل ريض اهلل عنه من قتلة عثان ريض اهلل عنه، ولعنه هلم:

فقد أخرج ابن أبى شيبة بسند رجاله ثقات عن حممد ابن احلنفية، أن عليًّا 
قال: » لعن اهلل قتلة عثان يف السهل واجلبل والر والبحر « ���. 

 وروى احلاك�م يف املس�تدرك، ع�ن قي�س ب�ن عباد ، ق�ال: س�معت عليًّا 
ريض اهلل عن�ه ي�وم اجلم�ل يق�ول: » اللهم إين أب�رأ إليك من دم عث�ان ، ولقد 
ط�اش عقي يوم قت�ل عثان ، وأنكرت نف�يس وجاؤوين للبيع�ة ، فقلت: واهلل 
إين ألس�تحيي م�ن اهلل أن أباي�ع قومًا قتل�وا رجًا قال له رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » أال 
أس�تحيي ممن تس�تحيي منه املالئكة « ، وإين ألس�تحيي من اهلل أن ُأباَيع وعثاُن 
قتي�ٌل ع�ىل األرض مل يدفن بعد ، فانرصف�وا ، فلا دفن، رجع الناس فس�ألوين 
البيعة ، فقلت: اللهم إين مشفق مما أقدم عليه ، ثم جاءت عزيمة فبايعُت، فلقد 
قال�وا: ي�ا أمري املؤمنن، فكأنا صدع قلبي « . قال احلاكم: هذا حديث صحيح 

عىل رشط الشيخن ومل خيرجاه ���.

��� أخرجه الرتمذي يف الس�نن، كتاب املناقب، باب يف مناقب عثان بن عفان � ���70، 
وأمحد �/74، والنس�ائي ��6/6 كاحلديث الس�ابق. وق�ال الرتمذي: هذا حديث 

حسن. وقد روي من غري وجه عن عثان .
��� املصن�ف، كت�اب اجلم�ل، يف مس�رية عائش�ة وع�ي وطلح�ة والزب�ري ج�� ، رق�م 

.�8948
��� املس�تدرك، كت�اب معرفة الصحابة، فضائل أمري املؤمن�ن ذي النورين عثان بن عفان 

�/��0، وقال الذهبي يف التلخيص: عىل رشط البخاري ومسلم . 
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فانظر لعنه هلؤالء املجرمن املعتدين، وهوَل هذا األمر وَوْقَعه عىل س�يدنا 
عي ريض اهلل عنه، تعرف زور ما ينقل بخاف ذلك يف بعض كتب التواريخ.

 وك�ذا يف ذك�ر ع�ي ريض اهلل عن�ه ألظه�ر خصيص�ة اختص هب�ا عثان 
 ريض اهلل عن�ه ، والت�ي ت�دل ع�ىل مقام�ه عن�د رس�ول اهلل وجالت�ه عن�د 
مائكة اهلل، وهي قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: » أال أستحيي ممن تستحيي منه املالئكة ؟! « 
تع�رف مدى حزن عي عىل أخيه عثان ، وما كان حيمله له من املكانة واملحبة 

والشفقة، فريض اهلل عنهم أمجعن.

 ولّم�ا احت�اج الن�اس إىل البيعة كانت خلريه�م، كا قال احلس�ن البرصي 
رمحه اهلل: » قتل أمري املؤمنن عثان، فاجتمع الناس عىل خريهم فبايعوه « ���.

ك - وقد ذكرنا من قبل تس�مية عي ريض اهلل عنه أبناءه بأس�اء بعض من 
حي�ب ويعت�ز من أصحاب�ه وأهله ، ومنهم عث�ان ريض اهلل عن�ه، وبقية اخللفاء 

الراشدين.

وهكذا كانت العالقة بني الصهرين الرشيفني عثان وعيل ريض اهلل عنها، 
عالقة األخوة يف اهلل، واملس�ؤولية يف دين اهلل، عالقة التقدير واملحبة، والتناصح 
�ا احتاج بعض الناس - من غري الصحابة - إىل معرفة قدر اخلليفة  واملودة، ول�مَّ
الثالث، كان س�يدنا عيل من أكر القائمني عى ذلك، وما ورد بخالف ذلك إن 

صح، فال يتعدى اختالف وجهات النظر يف اإلدارة أو االجتهاد يف األحكام .

وق�د أوردت ل�ك بفضل اهلل تعاىل بعض ش�واهد هذه العاق�ة، وما كان 

��� أخرجه اخلال يف السنة �/��4 .
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لسيدنا عثان ريض اهلل عنه من التقدير عند سيدنا عي وآل بيته ريض اهلل عنهم، 
وعند أصحاب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، أوردته لك باألس�انيد الصح�اح واملجودات 
من خال كتب الس�نة املرشفة، فا تلتفت خلاف ذلك، مما تورده بعض كتب 

التواريخ من روايات مكذوبة أو واهية، أو روايات مليئة باألوهام .

وبعد هذه اجلولة املباركة مع شواهد املودة بن اخللفاء الراشدين ريض اهلل 
عنهم وآل بيت رسول ملسو هيلع هللا ىلص، خاصة مع سيدنا عي بن أيب طالب ريض اهلل عنه، 
ننتقل إىل أطهر بيوت عرفتها البرشية، بيوت رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، بيوت الزوجات 

والقرابة، لنتعرف عىل بعض آداهبا، وبعض مظاهر التواد فيها .

* * *





الفصل الرابع
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الفصل الرابع

املودة والثناء بني آل بيته � 

) الزوجات والقرابة (

واستكاالً لصور اخلري يف جمتمع الصحابة رضوان اهلل عليهم، نعرج يف 

ه�ذا الفصل عىل نموذج خاص من العاق�ات، وهو نموذج العاقة بن آل 

بيت رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص � زوجاته وقرابته �، الذين س�عدوا بانتساب خاص من 

رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وقال اهلل عزَّ وجلَّ فيهم: ﴿ ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  

ڑ     ڑ  ک  ک   ک   ﴾ ��� . فنق�ف يف ه�ذا الفص�ل عىل بعض 
آداب بيوت النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وعىل بعض الش�واهد اجللي�ة للعاقة الراقية فيا بن 

زوجات�ه ملسو هيلع هللا ىلص ،  الت�ي ذكرهت�ا بع�ض كتب الرتاجم والس�نن، مم�ا يعد صدًى 

 وبيان�ًا هل�ذه اآلي�ات الكثرية التي نزل�ت يف مدحهن وتوجيهه�ن . وكذا بن 

زوجاته ملسو هيلع هللا ىلص وبن آل بيته وقرابته، بحسب ما تير يل من تلك الشواهد . 

ونرك�ز يف ه�ذا الفصل ع�ىل عاق�ة أم املؤمنن عائش�ة ريض اهلل عنها 

ب�آل بيت�ه ملسو هيلع هللا ىلص، نتع�رف منها ع�ىل صفاء ه�ذه العاقة، ونجي بع�ض ما قد 

خيفى منها، ونجمع ونلتقط بعض ما تفرق من ش�واهدها من مظاهنا وغري 

مظاهنا، ونضع األيدي إن شاء اهلل تعاىل عىل بعض دقائق العبارات الواردة 

يف النص�وص، الت�ي ربا متر عىل البع�ض دون أن يعطيها حقها من التأمل. 

ونلتمس يف هذه العاقة أيضًا مواطن االقتداء .

��� سورة األحزاب، من اآلية �� . 
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وسوف نتناوله إن شاء اهلل من خال مبحثن: 

املبحث األول: املودة والثناء بن نساء النبي ملسو هيلع هللا ىلص .

املبحث الثاين: املودة والثناء بن آل بيت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلصوزوجاته � السيدة 
عائشة نموذجًا �.

* * *
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املبحث األول

املودة والثناء بني نساء النيب � 

إن بيوت النبي ملسو هيلع هللا ىلص ليست كغريها من البيوت، فهي مدارس آيات،ومشارق 
أنوار وهدايات ، ومهبط رمحات وجتليات، ومن َثمَّ كانت املثَل األعىل للبيوت، 
ففيها املحبة واملودة، وفيها املؤانسة واملاطفة، فضًا عا فيها من العبادة والعلم 

واحلكمة.

وإن لدخول بيوت النبي آدابًا عالية أدَّب اهلل تعاىل بها املؤمنن ؛ واملؤمنون 
إن�ا يدخل�ون بيوت النبي ملسو هيلع هللا ىلص للت�أيس واالقتداء، والتعل�م واالهتداء، فليعلم 
المؤم�ن أن�ه يدخ�ل بيت�ًا يتنزل في�ه الوحي، بيتًا أس�س ع�ىل التق�وى، بيتًا فيه 
زوج�ات هن خ�ري زوجات عرفته�ن البرشي�ة، فليحفظ قلبه، وليلق س�معه، 

وليسعد بمعرف�ة أحوال بيت نبيه ملسو هيلع هللا ىلص !! 

وق�د كانت حي�اة أزواج النبي ملسو هيلع هللا ىلص فيا بينهن قائمة عىل املحبة واملودة، فا 
مع�اداة فيها، وعىل البس�اطة، فا تكل�ف فيها، وما ينقل بخ�اف ذلك فيشء 
ُهنَّ رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  َ عارض، وإنا نقل للتعلم، فهن أمهات املؤمنن الايت َخريَّ
بأم�ر م�ن اهلل ب�ن إرادة احلياة الدني�ا وزينتها، وب�ن إرادة اهلل ورس�وله والدار 
اآلخ�رة، فاخ�رتن كلُّهن اهللَ ورس�وَلُه والداَر اآلخرَة، فلم تتطلع نفوس�هن إىل 
الرغبة يف الدنيا وزينتها، واشرتكن مجيعًا فيا كان يمر برسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  من شدة 
العي�ش ورخائ�ه، فا جتدهن إال حام�دات صابرات، وأمره�ن اهلل أن يذكرن 

م�ا يت�ىل يف بيوهتن من الكتاب واحلكمة، فق�ال تعاىل: ﴿ گ  گ  گ   
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فك�ن   ،���  ﴾ ڻ    ں   ں  ڱ   ڱ     ڱڱ   ڳ   ڳ   ڳ    ڳ     گ  
الفقيهات احلافظات، مرجع األمة يف كثري من األحكام .

وقد نرش الكتاُب العزيز فضائلهن، وتواترت السنة بمناقبهن، وما ينقل من 
غرية بعضهن، فإنه من باب التنافس يف حمبة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، والرغبة يف حتصيل 
شدة القرب منه ملسو هيلع هللا ىلص ، وذاك مما يعد من فضائلهن طاملا مل يؤد إىل غمط إحداهن 
لألخ�رى، ولذلك كان رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يوجه تلك املحب�ة وهيذهبا ويرقيها، بل 
ينزل القرآن ببعض تلك اآلداب بن اللن والشدة؛ فإهنن زوجات خري الربية، 
الطاهرات املطهرات العابدات القانتات، ولس�ن كأحد من النس�اء؛ حيث قال 
 تع�اىل: ﴿ ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ   ﴾���، وق�ال تع�اىل فيه�ّن أيضًا: 
﴿ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ ﴾ ���، وهذه اآلية وإن نزلت يف شأن تربئة 
الس�يدة عائش�ة ريض اهلل عنها، فإهنا تنس�حب عىل س�ائر زوجاته ملسو هيلع هللا ىلص ، ونزل 

فيه�ن ويف عرتته الرشيفة قوله تع�اىل:﴿ ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     
ڑ  ک  ک   ک   ﴾ ��4 .

وه�ن الايت قال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلصفيهن في�ا رواه البخاري عندما س�ألوه، 
فقال�وا: كي�ف نصي علي�ك ؟ فقال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » قول�وا: اللهم صلِّ عىل 
حممد وأزواجه وذريته، كا صليت عىل آِل إبراهيَم، وبارك عىل حممد وأزواجِه 

وذريتِه، كا باركَت عىل آل إبراهيَم، إنك محيٌد جميٌد « ��5.

��� سورة األحزاب، اآلية �4 .
��� سورة األحزاب، من اآلية �� .

��� سورة النور، من اآلية �6 .
��4 سورة األحزاب، من اآلية �� . 

 ��5 أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب األنبياء، باب �يزفون� الصافات: �/����-=
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من دالئل املودة إمج�االً: 

ومن دالئل مودهتن ما ُكنَّ عليه من مكارم األخاق ومجيل الصفات، ومنها 

ثن�اُء بعضهنَّ عىل بع�ٍض، وروايُة بعضهن مناقَب وفضائَل بعٍض، وتس�اُبُقُهنَّ 

يف اخل�ريات؛ وخاصًة إرضاَء رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، وش�فاعُة بعضه�ن لبعض عند 

رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ونيابُة بعضهن عن بعض، وكثرُة اجتاعهن، وإهداُء بعضهن 

لبع�ض، ورواي�ُة بعضهن لبعض بعَض ما يذكرُه رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أو َيحُدُث يف 

بيتها، ولذلك ترويه إحداهن ومل تش�َهْدُه، واحلاصُل أهنا أخذته عن غريها من 

الزوجات، ومن الدالئل أيضًا مؤانس�ُة وممازحة بعِضِهنَّ لبعٍض، وقلُة ما ينقل 

عنهن مما حيصل غالبًا بن الزوجات مع كثرتِهنَّ وجتاورهن واختاطهن . 

وسوف نتناول هذا املبحث إن شاء اهلل تعاىل من خالل النقاط اآلتية: 

أوالً: جمالسهن وكثرة اجتاعهن .

ثانيًا: أقواهلن املبينة لتلك املودة .

ثالثًا: بعض أعاهلن األخرى . 

رابعًا: غريهتن رضوان اهلل عليهن واملنهج الرتبوي الفريد . 

= ���� ، وكتاب الدعوات، باب هل يصىل عىل غري النبي ملسو هيلع هللا ىلص ���9/5، ومسلم 
يف صحيح�ه، كت�اب الصاة، باب الصاة عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص بعد التش�هد �رشح مس�لم 

للنووي ��48/4.
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أواًل: جمالسهن وكثرة اجتماعهن:

ومن آداهبن املعيشية الدالة عىل ما كان بينهن من تواد:

أ- اجتاعهن كل ليلة:

كن رضوان اهلل عليهن يف حجرات متجاورة، يدخل بعضهن عىل بعض، 
ويتفق�د بعضهن بعض�ًا، ومن عادهتن أن جيتمعن يف الليل يف بيت من س�يبيت 
عندها رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حتى جييء رسول اهلل، فيسلمن ويطمأنن عليه، كا جاء 
يف حديث مس�لم عن أنس، قال: » كان للنبي ملسو هيلع هللا ىلص تس�ع نس�وة، فكان إذا قس�م 
بينهن، ال ينتهي إىل املرأة األوىل إال يف تسع، فكن جيتمعن كل ليلة يف بيت التي 

يأتيها « ��� . 

ولك أن تتصور ما يدل عليه هذا االجتاع من التواد والتآلف بينهن، وأنه 
ك�ا يقول أهل العل�م كان برضاهن، ول�ك أن تتصور هذا النم�وذج النادر يف 

الدنيا من إذن املرأة ورضاها أن جتتمع رضاهتا يف بيتها !!

ب- تذاكرهن ريض اهلل عنهن: 

ول�ك أن تتصور أيضًا ما كان يف ه�ذه املجالس من طيب الكام، وطيب 
املقاص�د، واس�تاع للذكر، فمن تلك الن�اذج الطيبة مما ك�ن يتذاكرنه، ما رواه 
البخ�اري ومس�لم عن عجيب�ة من العجائب الت�ي رأهتا الس�يدة أم حبيبة بنت 

��� أخرجه اإلمام مس�لم يف صحيحه، كتاب الرضاع، باب القس�م بن الزوجات �رشح 
مسلم للنووي ��88/�0 . 
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أيب س�فيان، والس�يدة أم س�لمة زوجتا النبي ملسو هيلع هللا ىلص ، فعن عائش�ة ريض اهلل عنها 
قالت: » لما اشتكى النبي ملسو هيلع هللا ىلص ذكرت بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض احلبشة، 
يقال هلا: مارية، وكانت أم س�لمة وأم حبيبة ريض اهلل عنها أتتا أرض احلبش�ة، 
فذكرتا من حس�نها وتصاوير فيها، فرفع رأس�ه فقال: » أولئ�ك إذا مات منهم 
الرج�ل الصال�ح بنوا عى قره مس�جدًا ، ثم صوروا فيه تل�ك الصورة، أولئك 

رشار اخللق عند اهلل « ��� .

ج- تطاوهلن ملعرفة أوهلن حلوقا برسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
ويف مث�ل ه�ذه املجال�س خيربهن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن أوهلن حلوق�ًا به بعد 
وفات�ه، وهي أطوهلن يدًا، فظنوا أن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقص�د الطول املادي لليد، 
فكن يقسن طول أيدهين ليعلمن من أوهلن حلوقًا به، وحتاول إحداهن أن تطيل 
يده�ا كا جاء يف الروايات، فكانت الس�يدة س�ودة أطوهل�ن يف الظاهر كا جاء 
عند البخاري، وكان مقصد رسول اهلل اإلشارة إىل فضيلة إحداهن، وهي كثرة 

صدقاهتا.

فعن الس�يدة عائش�ة أم املؤمنن، قالت: قال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » أرسعكن 
حلاق�ًا يب أطولكن يدًا، قال�ت: فكن يتطاولن أيتهن أطول ي�دًا، قالت: فكانت 
أطولنا يدًا زينب، ألهنا كانت تعمل بيدها وتصدق « ���، ويف رواية للبخاري: 

��� أخرج�ه البخ�اري يف صحيح�ه، كتاب اجلنائز، باب بناء املس�جد عىل القرب �/450، 
ومس�لم، كت�اب املس�اجد، ب�اب النهي عن بناء املس�اجد ع�ىل القبور �رشح مس�لم 

للنووي ��5/5، وهذا لفظ البخاري .
��� أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل زينب أم املؤمنن 
�رشح الن�ووي ��7/�5، رقم �6�66، وأخرجه البخاري بس�ياق مقارب، كتاب 

الزكاة ، باب أي الصدقة أفضل رقم ����54 .
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عن عائشة ريض تعاىل اهلل عنها أيضًا: » فأخذوا قصبة يذرعوهنا، فكانت سودة 
أطوهلن يدًا، فعلمنا بعد أنا كانت ��� طول يدها الصدقة، وكانت أرسعنا حلوقًا 

به، وكانت حتب الصدقة « ��� .

وجاء يف املستدرك أهنن كن يف اجتاعهن بعد وفاة رسول اهلل يفعلن ذلك، 
فعن السيدة عائشة قالت: » فكنا إذا اجتمعنا يف بيت إحدانا بعد وفاة رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص نم�د أيدينا يف اجلدار نتطاول، فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيت زينب بنت 
جحش زوج النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وكانت امرأة قصرية، ومل تكن أطولنا فعرفنا حينئذ أن 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص إنا أراد بطول اليد الصدقة « ��� . 

وهذا الفعل دال عىل شدة تعلقهن به ملسو هيلع هللا ىلص ، وحمبتهن رسعة اللحاق به، وعىل 
بساطتهن فيا بينهن، وكثرة اجتاعهن، وشهادة بعضهن لبعض بالفضائل، فا 

أرقهن وأعدهلن رضوان اهلل عليهن !!

عىل أن تلك املجالس عىل كثرهتا ال يمكن أن متر مجيعها من بعض ما يعكر 
صفوه�ا، وذاك أم�ر طبيعي، وهو قلي�ل، إذ األصل والقاعدة ه�و صفاء تلك 
املجال�س وطيبه�ا، ويف كثرة تكرارها دليل عىل رضا رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بذلك؛ إذ 
لو كانت حمًا للتناوش ملنعها رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فكانت بذلك جمالس مرضية عند 

اهلل ورسوله، بل كانت بيوهتن مهابط الوحي، وترداد جربيل عليه السام . 

��� املقصود هبا باإلمجاع: أم املؤمنن زينب بنت جحش ريض اهلل عنها . انظر رشح اإلمام 
النووي هلذا احلديث ����7/�5 .

��� سبق خترجيه الصفحة السابقة، حديث رقم ��54 .
��� املستدرك، كتاب معرفة الصحابة، ذكر زينب بنت جحش �5/4، وقال احلاكم: هذا حديث 

صحيح عىل رشط مسلم و مل خيرجاه . وقال الذهبي يف التلخيص: عىل رشط مسلم .
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د- ومن هذه الدالئل: ممازحة بعضهن لبعض:

وكن ريض اهلل عنهن يازح بعضهن بعضًا، خاصة الس�يدة سودة؛ ملا فيها 

ريض اهلل عنها من طرافة، ومن طرافتها ريض اهلل عنها ما رواه ابن سعد بسنده 

ع�ن إبراهي�م النخعي مرس�ًا، ق�ال: قالت س�ودة لرس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » صليت 

خلف�ك البارح�ة، فركعت يب حتى أمس�كت بأنفي خمافة أن يقط�ر الدم. قال: 

فضحك. وكانت تضحكه األحيان باليشء « ��� .

وحتك�ي الس�يدة عائش�ة موقف�ًا ينبئ ع�ن تباس�طهن ولطافته�ن ورسور 

رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بذلك؛ إذ تقول الس�يدة عائش�ة ريض اهلل عنها: » زارتنا س�ودة 

يومًا، فجلس رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بيني وبينها، إحدى رجليه يف حجري واألخرى يف 

حجرها، فعملت هلا حريرة- أو قال: خزيرة ��� - فقلت: كي، فأبت، فقلت: 

لت�أكي، أو أللطخ�ن وجهك، فأب�ت، فأخذت من القصعة ش�يئًا، فلطخت به 

وجهه�ا، فرف�ع رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص رجله من حجرها تس�تقيد من�ي، فأخَذْت من 

القصعة شيئًا، فلطَّخْت به وجهي، ورسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يضحك ... « ���.

��� الطبق�ات الك�ربى 44/8 ، ق�ال احلافظ ابن حجر يف اإلصابة �97/8: هذا مرس�ل 
رجاله رجال الصحيح .

��� اخلزي�رة- بفت�ح اخل�اء املعجمة، وكر ال�زاي، وفتح الراء املهملة- هو حس�اء يعمل 
بلحم ، ينظر غريب احلديث البن األثري .

��� أخرج�ه النس�ائي، الس�نن الكربى يف ع�رشة النس�اء ، يف االنتص�ار �6�/8 واللفظ له، 
وأخرج�ه أب�و يعىل يف مس�نده �449/7 – �450، ق�ال اهليثمى يف املجم�ع ����6/4: 
رواه أبو يعىل ورجاله رجال الصحيح، خا حممد بن عمرو بن علقمة، وحديثه حسن . 
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فه�ذا موقف م�ن مواق�ف الطرافة واملحبة رغ�م الفارق الكبري يف الس�ن 

بينه�ا، وانتهى األمر بأن غس�لتا وجهيهما ومها مرورتان والنبي ملسو هيلع هللا ىلص مرور 

لرورمها !!

ه� - دعوة بعضهن لبعض عى الطعام: 

وك�ن ريض اهلل عنهن جيتمعن عىل الطعام، ويصربن عىل ما جيدن كلهن 

من شدة العيش، فمن أمثلة اجتاعهن عىل الطعام، ما أخرجه الطرباين: عن 

صفي�ة زوج النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص قالت: » جاء رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف يوم فق�ال: » أعندك 

ْيِن من  يشء يا بنت حيي، فإين جائع؟ «. فقلت: ال واهلل يا رسول اهلل، إال ُمدَّ

طح�ن. قال: » فأس�خنيه «. قالت: فجعلته يف الق�در وأنضجته، فقلت: قد 

نضج يا رس�ول اهلل. فقال: » أتعلمني يف نِْحي بنت أيب بكر ش�يئًا ؟ «. فقلت: 

م�ا أدري ي�ا رس�ول اهلل. قال: فذهب هو بنفس�ه حتى أتى بيته�ا، فقال: » يف 

نحيك يا ابنة أيب بكر يشء ؟ «. فقالت: ليس فيه يشء إال قليل، فجاء به ه�و 

 بنفسه، فعرص حافتيه يف القدر حتى رأيت الذي خيرج موضع يده، فقال ملسو هيلع هللا ىلص: 

» بس�م اهلل، ادع�ي أخواتك، فإين أعل�م أهنن جيدن مثلا أج�د « ، فدعوهتن، 

فأكلنا حتى شبعنا ... « ���. والنِّْحي هو وعاء السمن���. 

��� أخرج�ه الطرباين يف األوس�ط �6�/6 – ��6، وق�ال اهليثمي يف املجمع ��08/8- 
��09: رواه الطرباين يف األوسط وفيه حديج بن معاوية وقد وثق عىل ضعفه، وبقية 

رجاله ثقات . 
��� ينظر النهاية يف غريب احلديث �محت�، واملصباح املنري �نحوت� . 
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ثانيًا: أقواهلن املبينة للمودة بينهن:

أ- ألفاظ املصاحبة واألخوة الصادرة عنهن:

من صور املودة بن نس�اء النبي ملسو هيلع هللا ىلص ما روته كتب الس�نة من التعبريات 

الرائقة، تعبريات األخوة والصحبة وما يشاهبها، وتلك تعبريات سواء كانت 

 منه�ن أو م�ن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص دالة عىل أهنن كن يعش�ن معانيه�ا، فقد أخرج 

أبو داود عن عائشة ريض اهلل عنها أهنا قالت: يا رسول اهلل، كل صواحبي هلن 

كنى. قال ملسو هيلع هللا ىلص: » فاكتني بابنك عبد اهلل «. يعنى ابن أختها ��� ، وكذا ما ورد يف 

قصة إعار الس�يدة عائشة إذ تعذر عليها أن تعتمر كا اعتمر بقية الزوجات، 

 فقالت: » يا رس�ول اهلل، أترجع صواحبي بحج وعمرة وأرجع أنا باحلج، فأمر 

رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عب�د الرمح�ن ب�ن أيب بك�ر، فذه�ب هب�ا إىل التنعي�م فلب�ت 

بالعم�رة «.

وكذا كان يعرب النبي ملسو هيلع هللا ىلص ، كا جاء يف املس�اواة بينهن يف املهور عندما قال 

للس�يدة أم س�لمة: » ال أنقصك مما أعطيت أختك فالنة « ��� ، ويف رواية أمحد: 

» أما إين ال أنقصك مما أعطيت أخواتك « ��� .

��� أخرج�ه أبو داود يف س�ننه، كت�اب األدب، ب�اب يف املرأة تكنى 49��/5، وإس�ناده 
صحيح .

��� أخرجه احلاكم يف املستدرك، كتاب معرفة الصحابة، ذكر أم املؤمنن أم سلمة �/�7، 
وأب�و يعىل يف املس�ند ��/��8، وقال احلاكم هذا حديث صحيح اإلس�ناد، ووافقه 

الذهبي .
��� يف املسند ��4/6 .
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وتقدم الس�يدة أم س�لمة العذر بن يدي طلبها من رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أن يأمر 

املس�لمن أن هيدوا إليه يف أي بيت من بيوت�ه، وال يتحروا هبداياهم ليلة أختها 

عائشة، فتقول: » إن صواحبى اجتمعن . فذكرت له« ��� ، أي ما أرسلوها به، 

وهذا من أدهبا ريض اهلل عنها.

ولم�ا م�رض رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، وع�رف نس�اؤه حمبت�ه ملسو هيلع هللا ىلص أن يك�ون يف 

 بي�ت الس�يدة عائش�ة، قال�وا - كا روي مرس�ًا ع�ن عي بن احلس�ن بن عي 

 ريض اهلل عنهم -: » قد وهبنا يومنا ألختنا عائشة « ���، وروي متصًا عن عائشة 

ريض اهلل عنها: فقلن: » يا رسول اهلل، يومنا الذي يصيبنا ألختنا « ���.

وقد أوصت الس�يدة عائش�ة أن تدفن بجوار أخواهتا من نساء النبي ملسو هيلع هللا ىلص ، 

كا رواه البخاري: عن عائشة، قالت لعبد اهلل بن الزبري: » ادفني مع صواحبي، 

وال تدفني مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف البيت، فإين أكره أن أزكى « ��4 .

فهكذا كن يعربن هبذه الكلات الرقيقة ذات الداللة عىل التقارب واملحبة 

والتآلف، فا أعظم هذه األمثلة، وما أعظم هذه الرتبية، ويكفيك ما أوصت به 

��� صحي�ح البخ�اري، كتاب اهلب�ة وفضلها، باب م�ن أهدى إىل صاحب�ه وحترى بعض 
نسائه دون بعض �/��9 .

��� رواه اب�ن أيب ش�يبة مرس�ًا،  كت�اب املغ�ازي، ما ج�اء يف وفاة النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص 570/�0، 
ورجاله ثقات، ورواه ابن سعد مرسًا أيضًا يف الطبقات الكربى �/�80.

��� رواه ابن سعد يف الطبقات الكربى �/�80، عن شيخه حممد بن عمر الواقدي .
��4 صحيح البخاري، كتاب االعتصام بالسنة، باب ما ذكر النبي ملسو هيلع هللا ىلص وحضَّ  �67�/6، 

وكذا �/469 ، كتاب اجلنائز، باب ما جاء يف قرب النبي ملسو هيلع هللا ىلص. 
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الس�يدة عائشة بأن تكون بجوار صاحباهتا بالبقيع، وكراهتها أن تزكى عليهن، 

فا أعظم ما كان عليه أمهات املؤمنن !! 

ب - نرش بعضهن فضائل بعض: 

ومن آداب نساء النبي ملسو هيلع هللا ىلص أهنن كن ينرشن فضائل بعضهن بعضًا، خاصة 
إذا دعت احلاجة إىل ذلك؛ تعليًا للناس حفظ احلقوق، وكيف كانت سريهتن، 
وإن�زاالً هل�ن منازهلن، وطلبًا حلس�ن االقتداء هبن يف املع�اش ويف الدين، وربا 
تذك�ر إحداهن ذل�ك دونا س�بب ظاهر، وذل�ك إذا تذكرت إحداه�ن موقفًا 
ألخته�ا، خاص�ة بعد موهتا، فتجيش نفس�ها بالثن�اء عليها والدع�اء هلا، وذاك 

وحده من فضائلهن، وكاٍف يف الداللة عىل علو نفوسهن ريض اهلل عنهن . 

وليس خيفى عىل العارف أن هذا األمر ليس أمرًا سهًا عىل النساء، ولكنه 
ه�و احلاصل بن زوج�ات النبي ملسو هيلع هللا ىلص ؛ ألهنن الكام�ات املعلات الايت تربن 

عىل يدي رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص .

 فم�ن ه�ذه الن�اذج: رواي�ة الس�يدة عائش�ة مناق�ب الس�يدة خدجي�ة 
ريض اهلل عنها: 

فق�د كانت الس�يدة عائش�ة ريض اهلل عنها من أكثر النس�اء ن�رشًا لفضائل 
ومناق�ب أم املؤمن�ن وأم اإلس�ام الس�يدة خدجية ريض اهلل عنه�ا، فقد بينت 
با روت طرفًا من مكانتها عند رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، فروت كا يف الصحيحن من 
حديث بدء الوحي وما فيه من حكمة وفضائل الس�يدة خدجية ريض اهلل عنها، 
وروت كيف كان رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يعدد مناقبها، ويكثر من ذكرها، وكيف كان 
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حيتفي بكل ما ينتسب إليها ويتصل هبا، وأنه ملسو هيلع هللا ىلص ما كان يقدم عليها واحدة من 
زوجاته، وكيف برشها اهلل تعاىل باجلنة.

وكانت السيدة عائشة ريض اهلل عنها وهي املعلمة العادلة حتكي أهنا أخذها 
ما يأخذ النس�اء من الغرية من كثرة ما كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يذكرها، ويتعلق هبا، 
فقالت: » ق�د أبدلك اهلل خريًا منها «، وروت كيف غضب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من 
ذلك غضبًا ش�ديدًا، أش�فقت منه الس�يدة عائش�ة، فكانت حكايتها لذلك من 
باب البيان لعلو مقام الس�يدة خدجية، وهو دال أيضًا عىل صفاء نفس الس�يدة 

عائشة ريض اهلل عنها، وعلو مهتها  !

فمن ه�ذه األحاديث: 

�- رواية السيدة عائشة ريض اهلل عنها بشارة جربيل عليه السام للسيدة 
خدجي��ة ريض اهلل عنه�ا ببيت يف اجلنة: قالت: » وقد أوحى إىل رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

أن يبرشها ببيت هلا يف اجلنة من قصب ��� «��� .

�- ومنه�ا رواي�ة الس�يدة عائش�ة إهداء النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص ألصدقائه�ا وفضائل 
أخ�رى ، قال�ت: » كان النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص يكث�ر ذكرها، وربا ذبح الش�اة، ث�م يقطعها 

��� ق�ال اإلم�ام الن�ووي ���96/�5: �من قصب� ق�ال مجهور العلاء: امل�راد به قصب 
اللؤل�ؤ املجوف كالقرص املنيف، وقيل: قرص م�ن ذهب منظوم باجلوهر ... وقد جاء 
يف احلديث مفرًا: ببيت من لؤلؤٍة حمياٍة، وفروه بمجوفة، قال اخلطايب وغريه: املراد 

بالبيت هنا القرص .
��� متف�ق علي�ه، أخرج�ه البخ�اري يف الصحي�ح، كت�اب النكاح، ب�اب يف غرية النس�اء  
49�0/5 ، وأخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل خدجية أم املؤمنن 

�رشح مسلم للنووي ��97/�5 وهذا لفظ البخاري . 



201

أعض�اء، ثم يبعثها يف صدائق خدجية، فربا قلت له: كأنه مل يكن يف الدنيا امرأة 
إال خدجية . فيقول: إهنا كانت وكانت، وكان يل منها ولد « ���.

لَّ خريًا منها، قد آمنت  زَّ وججَ ويف رواية لإلمام أمحد: قال: » ما أبدلني اهلل عجَ

يب، إذ كفر يب الناس، وصدقتني، إذ كذبني الناس، وواس�تني باهلا، إذ حرمني 

لَّ ولدها، إذ حرمني أوالد النساء « ��� .  زَّ وججَ الناس، ورزقني اهلل عجَ

�- ومنها روايتها أنه ملسو هيلع هللا ىلص قد رزق حبها، فتقول الس�يدة عائش�ة ريض اهلل 

عنه�ا: فأغضبت�ه يوم�ًا، فقلت: خدجية، فق�ال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » إين قد رزقت 

حبها « ��� . وغري ذلك من األحاديث الكثرية .

 فهك�ذا ت�روي أمن�ا عائش�ة فضائ�ل ومناق�ب أخته�ا أم املؤمن�ن خدجية 

رضوان اهلل عليها، وكفى بذلك داللة عىل املحبة والتقدير !! 

ج- ومن دالئل املودة: ثناء بعضهن عى بعض ، فمنه: 

�- الثناء بني أمهات املؤمنني سودة وعائشة: 

��� أخرج�ه البخاري يف صحيحه، كت�اب فضائل الصحابة، باب تزويج النبيملسو هيلع هللا ىلص خدجية 
وفضلها �/��89 .

��� املس�ند ��8/6 . وق�ال اهليثم�ي يف جمم�ع الزوائ�د ��4/9: رواه أمح�د، وإس�ناده 
حسن.

��� أخرج�ه مس�لم يف صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، ب�اب فضائل خدجية أم املؤمنن 
�رشح مس�لم للن�ووي ��97/�5 وقال الن�ووي: �رزقت حبها� فيه إش�ارة إىل أن 

حبها فضيلة حصلت .
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فم�ن ذلك أن الس�يدة عائش�ة، وه�ي الصديق�ة ذات اخلص�ال احلميدة، 
 تتمنَّى أن لو كانت عىل نفس طريقة الس�يدة س�ودة وداعة وحلًا وطيب قلب،
إذ تق�ول: » م�ا رأي�ت ام�رأة أح�ب إيل أن أكون يف مس�اخها من س�ودة بنت 

زمع��ة «���.

واملس�اخ ه�و اجلل�د: واملقص�ود ب�ه الطريق�ة واهل�دي، أو كل يشء من 
صفاهت�ا، يقول اإلمام النووي: واملس�اخ بكر املي�م، وباخلاء املعجمة ، وهو 
اجلل�د ، ومعناه: أن أك�ون أنا هي. ويقول احلافظ ابن حج�ر: واملراد أن تكون 

نظريها يف كل يشء ���. اه� 

2- ثن�اء كل م�ن الس�يدة عائش�ة والس�يدة زينب بن�ت جحش عى 
األخرى: 

تص�ف الس�يدة عائش�ة صاحه�ا، وك�ال أوصافه�ا، وكث�رة أعاهلا من 
 ال�رب، وأهنا م�ع حدة طبعه�ا رسيعة الرج�وع عنها، فتق�ول: » فأرس�ل أزواُج 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص زينَب بنَت جحش، زوَج النبي ملسو هيلع هللا ىلص ، وهى التي كانت ُتساميني 
 منه�ن يف املنزل�ة عن�د رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، ولم أر ام�رأة خريًا يف الدي�ن من زينب 
ريض اهلل عنه�ا، وأتق�ى هلل، وأصدق حديثًا، وأوص�ل للرحم، وأعظم صدقة، 
وأش�د ابتذاالً لنفس�ها من العمل الذي تصدق به وتتقرب ب�ه إىل اهلل َعزَّ وَجلَّ 
ٍة كانت فيها توش�ك منها الفيئة « ���، ويف املس�تدرك عن  ما عدا َس�ْورة من ِحدَّ

��� رواه مسلم يف صحيحه، كتاب الرضاع، باب جواز هبتها نوبتها لرضهتا �رشح مسلم 
للنووي ��89/�0 .

��� رشح مسلم للنووي �89/�0-�90، ومقدمة فتح الباري، ص �40 . 
��� أخرجه مس�لم يف صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب فضل عائش�ة �رشح مسلم 

للنووي �0�/�5 – ���0 .
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الس�يدة عائش�ة قالت: » كانت زينب امرأة صناعة اليد، فكانت تدبغ وتصدق 
يف سبيل اهلل َعزَّ وَجلَّ « ��� .

وم�ن ثنائها عليها: ما رواه ابن س�عد بإس�ناده عن عائش�ة ريض اهلل عنها 
 قال�ت: » يرح�م اهلل زينب بنت جحش، لقد نال�ت يف هذه الدنيا الرشف الذي 

 ال يبلغ�ه رشف، إن اهلل زوجه�ا نبي�ه ملسو هيلع هللا ىلص يف الدني�ا، ونط�ق ب�ه الق�رآن، وإن 

رسول اهلل قال لنا ونحن حوله: » أرسعكن يب لحوقًا أطولكن باعًا « ، فبرشها 

رسول اهلل برعة حلوقها به، وهي زوجته يف اجلنة « ��� .

وتق�ول الس�يدة عائش�ة، وه�ي تذك�ر ورع الس�يدة زينب بن�ت جحش، 

وحفظه�ا حلقه�ا، وعدالتها يف الش�هادة - وهي رضهتا، والت�ي كانت تناظرها 

حسبًا ونسبًا ومجاالً - وذلك حن سأهلا النبي ملسو هيلع هللا ىلص قبل أن ينزل اهلل براءة السيدة 

عائش�ة يف حادثة اإلفك عا تقول يف عائش�ة ورأهيا فيها ؟ فلم حيملها ما يكون 

يف الع�ادة ب�ن الرضائر م�ن انتقاص بعضه�ن لبعض عىل أي مل�ز، بل وفت با 

طبع�ت عليه من الورع، فقد أخرج اإلمام مس�لم وغريه عن عائش�ة ريض اهلل 

عنه�ا قالت: » وكان رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص س�أل زينب بنت جح�ش زوج النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

ع�ن أم�ري » ما علم�ِت أو ما رأيِت ؟ «. فقالت: يا رس�ول اهلل، أمحي س�معي 

��� املستدرك، كتاب معرفة الصحابة، ذكر زينب بنت جحش �5/4، وقال احلاكم: هذا 
حديث صحيح عىل رشط مسلم ومل خيرجاه . وقال الذهبي يف التلخيص: عىل رشط 

مسلم .
��� الطبقات الكربى: 85/8، وأخرجه أبو منصور ابن عساكر يف األربعن: 96، وقال: 

هذا حديث حسن عن أم املؤمنن عائشة ريض اهلل عنها .
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وبرصي، واهللِ ما علمت إال خريًا. قالت عائشة: وهي التي كانت تساميني من 

أزواج النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فعصمها اهلل بالورع « ���.

3- ثناء السيدة أم سلمة عى السيدة زينب بنت جحش: 

وذل�ك فيا رواه ابن س�عد عن الواقدي بس�نده إىل زينب بنت أم س�لمة، 

َْت  قالت: » س�معت أمي أم س�لمة تق�ول، وذكرت زينب بنت جح�ش، فرمحَّ

عليها ... وكانت امرأة صاحلة صوامة قوامة َصنَ�اع�ًا، تتصدق بذلك كله عىل 

املساكن « ��� .

4- ترحم السيدة أم سلمة عى السيدة عائشة: 

وم�ن الثن�اء ترحم إحداهن ع�ىل األخرى ،وما يذكر في�ه أيضًا من بعض 

مناقبه�ن، فم�ن ذلك ترحم أم س�لمة عىل عائش�ة ريض اهلل عنه�ا، فقد أخرج 

الطياليس بس�ند صحيح، عن ابن أيب مليكة، قال: » سمعت أم سلمة الرصخة 

ع�ىل عائش�ة، فأرس�لت جاريتها: » انظري م�ا صنعت « فج�اءت، فقالت: قد 

قض�ت، فقالت: » يرمحها اهلل، والذي نفيس بيده لقد كانت أحب الناس كلهم 

إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إال أباها « ���.

��� صحي�ح مس�لم، كت�اب التوبة، ب�اب يف حدي�ث اإلفك �رشح الن�ووي �7/���- 
����

���الطبق�ات الك�ربى 8�/8 - �8 . وق�ال احلاف�ظ يف اإلصاب�ة بس�ند موص�ول في�ه 
الواقدي. 

��� مسند الطياليس ص ��4، وصحح إسناده البوصريي يف إحتاف اخلرية �48/7 . 
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وعند ابن سعد يف الطبقات: عن عمرة، قالت: سمعت أم سلمة، وهي يف 

بيت عائشة، وعائشة متوت، تقول: » رمحك اهلل، وغفر لك كل ذنب، وعرفنيك 

يف اجلنة « ��� .

5- ثناء السيدة عائشة عى السيدة ميمونة وترمحها عليها: 

فقد أخرج احلاكم عن يزيد بن األصم - ابن أخت الس�يدة ميمونة، زوج 

 النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص - ق�ال: » تلقيت عائش�ة وه�ي مقبلة من مك�ة أنا واب�ن لطلحة بن 

عبيد اهلل، وهو ابن أختها... فأقبلت عىل ابن أختها تلومه وتعذله، وأقبلت عي 

فوعظتني موعظة بليغة، ثم قالت ... ذهبت واهلل ميمونة ... أما إهنا كانت من 

، وأوصلنا للرحم « ��� . لَّ زَّ وججَ أتقانا هلل عجَ

6- ذكر السيدة عائشة لركة السيدة جويرية بنت احلارث:

وذل�ك عند حكايته�ا لربكتها عىل قومها عندما تزوجها رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، 

فأعتق املسلمون أهلها الذين أرسوهم يف غزوة بني املصطلق .

فعن عروة بن الزبري وحممد بن عبد الرمحن بن ثوبان عن الس�يدة عائش�ة، 

��� الطبقات الكربى ��7/8 .
��� املستدرك، كتاب معرفة الصحابة، ذكر أم املؤمنن ميمونة بنت احلارث 4/��، وقال 
احلاك�م: هذا حديث صحيح عىل رشط مس�لم ومل خيرج�اه . وقال الذهبي عىل رشط 

مسلم .اه� . وصحح احلافظ ابن حجر إسناده يف اإلصابة ��4/8 .
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قال�ت: » فتس�امع تعني الناس أن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قد تزوج جويرية، فأرس�لوا 

ما يف أيدهيم من الس�بي فأعتقوهم، وقالوا: أصهار رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، فما رأينا 

امرأة كانت أعظم بركة عى قومها منها، ُأعتق يف س�ببها مائة أهل بيت من بني 

املصطلق « ��� .

ثالثًا: بعض أعماهلن األخرى:

ومن أعمالهن األخرى التي يظهر فيها هذا التواد:

أ - اإليثار والتزكية بينهن: 

ومن مواقف إيثارهن ما أخرجه ابن س�عد يف الطبقات عن الس�يدة زينب 
بنت جحش ريض اهلل عنها أهنا استكثرت عطاء عمر بن اخلطاب ، وأن بعض 

أخواهتا أقدر أن يوزعنه وينفقنه منها، فلو أرسل به إليهن لكان أوىل.

فع�ن برزة بن�ت رافع، قالت: » لّم�ا خرج العطاء، أرس�ل عمر إىل زينب 
بن�ت جحش بالذي هل�ا، فلّما ُأْدِخ�َل عليها، قالت: غف�ر اهلل لعمر، غريي من 
أخوايت كان أقوى عى قسم هذا مني . قالوا: هذا كله لك. قالت: سبحان اهلل! 

��� رواه أبو داود يف سننه، كتاب العتق، باب يف بيع املكاتب إذا نسخت الكتابة �5�/4، 
وابن حبان يف صحيحه �6�/9، ��6، وفيه ابن إس�حاق وقد رصح عند ابن حبان 
بالتحدي�ث، ورواه احلاكم يف املس�تدرك، كت�اب معرفة الصحابة، ذك�ر جويرية بنت 
احل�ارث أم املؤمنن �7/4، وس�كت عنه الذهبي، وهذا لف�ظ أيب داود، وباختاف 

يسري بن الباقن .
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واسترتت منه بثوب، وقالت: صبوه، واطرحوا عليه ثوبًا. ثم قالت يل: أدخي 
ي�دك فاقب�يض منه قبض�ة، فاذهبي هبا إىل بني فان وبني ف�ان، من أهل رمحها 
وأيتامها، حتى بقيت بقية حتت الثوب، فقالت هلا برزة بنت رافع: غفر اهلل لك 
. فقالت: فلك�م ما حتت الثوب.  ي�ا أم املؤمن�ن! واهلل، لق�د كان لنا يف هذا حقٌّ
فوجدن�ا حتته مخس�ة وثانن درمه�ًا. ثم رفعت يدها إىل الس�اء فقال�ت: اللهم 
ال يدركن�ي عط�اء لعمر بعد عامي ه�ذا. فاتت. قال عبد الوه�اب يف حديثه: 

فكانت أول أزواج النبي ملسو هيلع هللا ىلص ، حل�وقًا ب�ه « ��� .

فهذا نموذج من زهدهن وإيثارهن وتزكية بعضهن لبعض بعد وفاته ملسو هيلع هللا ىلص، 
وهكذا كن كلهن . 

ب- ومن أعاهلن: ذكرهن شدة حمبة النبي لبعضهن: 

ولي�س خيفى عىل العارف أن ذكر املرأة لش�دة تعلق وحب زوجها لبعض 
زوجاته ليس أمرًا سهًا عليها، ولكن هذا األمر الصعب حاصل من زوجات 
النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص ؛ ألهن�ن الكامات املعلات الايت تربن عىل يدي رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، 
يعلمن أن لكل منهن نصيبًا من املحبة عنده، وأن زيادة التعلق ليست بيده ملسو هيلع هللا ىلص، 
وإن�ا هو فع�ل اهلل َعزَّ وَجلَّ وفضله يؤتيه من يش�اء، وأنه ملسو هيلع هللا ىلص كان يعدل بينهن 
فلم يميز إحداهن عىل األخرى يف قسمة املبيت أو املهر أو النفقات ، وقد سبق 

بعض شواهد ذلك . 

 ��� الطبق�ات الك�ربى 86/8 - 87، ترمج�ة الس�يدة زين�ب بن�ت جح�ش ، واخل�راج 
 أليب يوس�ف 45 - 46 ، ولكن رواه أبو يوس�ف عن حممد ب�ن عمرو بن علقمة عن 

أيب سلمة بن عبد الرمحن بن عوف عن أيب هريرة ريض اهلل عنه .
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ج - ومنها: حتلل إحداهن من أختها:

وقد روي حتلل إحداهن من األخرى حتى خترج من الدنيا ليس عليها من 

ح�ق أختها يشء، وذلك فيا رواه ابن س�ع�د واحلاكم عن الواقدي ��� بس�نده 

 ع�ن ع�وف بن احلارث قال: س�معت عائش�ة ريض اهلل عنها، تق�ول: » دعتني 

أم حبيب�ة زوج النبي ملسو هيلع هللا ىلص عند موهتا فقالت: قد كان بيننا ما يكون بن الرضائر، 

فغفر اهلل ذلك كله، وجتاوز، وحللتك من ذلك كله، فقالت عائش�ة: رسرتني، 

رسك اهلل، وأرسلت إىل أم سلمة فقالت هلا مثل ذلك « ���.

��� أكثر ما أذكره من روايات إمام املغازي والسري حممد بن عمر الواقدي رمحه اهلل - وهو 
قلي�ل - ال أثب�ت به أصًا؛ ألن أصل الثناء واملودة معلوم، وإنا جئت به ش�اهدًا عىل 
ذلك، وكل ذلك ليس من باب احلال واحلرام فيتشدد فيه، وربا اخرتت بعض ألفاظ 
رواياته لتامها، أو لعدم وجود شاهدي أو متام الشاهد - وهو يف الفضائل والسري مع 
عدم الغرابة فيه - إال عنده، وعمومًا فاألئمة وإن كان جلهم عىل تضعيفه يف احلديث 
فلم يس�تغنوا عنه يف التواريخ، ولذلك نجد أكثر من ألف يف تراجم الصحابة والس�ري 
ال يس�تغنون ع�ن روايات�ه، يق�ول اإلمام الذهبي عن�ه يف الس�ري �454/9 - �455: 
» العام�ة اإلم�ام أبو عب�د اهلل أحد أوعية العلم، عىل ضعفه املجم�ع عليه « . اه�، ثم 
ق�ال: » ومع هذا فا يس�تغنى عنه يف املغازي وأي�ام الصحابة وأخبارهم «. ويقول يف 
��469/9: » حيت�اج إلي�ه يف الغ�زوات والتاريخ، ونورد آثاره من غ�ري احتجاج ... 

- وأما يف األحكام - فيقول: مع أن وزنه عندي مع ضعفه يكتب حديثه «. 
��� الطبقات الكربى 79/8 - 80 ، واملستدرك، كتاب معرفة الصحابة، ذكر أم حبيبة 
بنت أيب سفيان 4/�� - �� . وسكت عنه الذهبي يف التلخيص، وذكره يف السري 

�/���، وابن حجر يف اإلصابة �4�/8 كامها بإسناد الواقدي . 
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د - ومنها: متريض بعضهن لبعض، وتغسيل بعضهن لبعض: 

ومما روي من متريض بعضهن لبعض، وتغس�يل بعضهن لبعض، ما رواه 

اب�ن س�عد عن القاس�م بن عبد الرمحن مرس�ًا، ق�ال: » ملا توفي�ت زينب بنت 

جحش وكانت أول نس�اء النبي ملسو هيلع هللا ىلص حلوقًا به، فلا محلت إىل قربها قام عمر إىل 

قربها، فحمد اهلل وأثنى عليه، ثم قال: إين أرس�لت إىل النس�وة - يعني أزواج 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص- حن مرضت هذه املرأة: أْن َمْن يمرضها ويقوم عليها ؟ فأرس�لن: 

�لها  نح�ن، فرأي�ت أن قد صدق�ن، ثم أرس�لُت إليهن ح�ن قبضت: َمْن يَغسِّ

وحينطها ويكفنها ؟ فأرس�لَن: نحُن، فرأيت أن قد َصَدْقَن، ثم أرس�لُت إليهن 

من يدخلها قربها ؟ فأرس�لن: من كان حيل له الولوج عليها يف حياهتا، فرأيت 

أن ق�د صدقَن، فاعتِزلوا أهيا الناس، فنحاهم عن قربها ثم أدخلها رجان من 
أهل بيتها « ���.

ه� - ومن أعاهلن: وصية بعضهن لبعض: 

وذلك فيا رواه البيهقي عن بكري بن عبد اهلل أن أم علقمة موالة عائشة 
زوج النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص حدثت�ه: » أن صفي�ة بن�ت حي�ي بن أخط�ب ريض اهلل عنها 
أوص�ت الب�ن أخ هلا هيودي، وأوصت لعائش�ة ريض اهلل عنه�ا بألف دينار، 

��� الطبق�ات الك�ربى 88/8، وصاة عمر عىل زينب، وإرس�ال عمر ألزواج النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
يسأهلم عمن يدخلها قربها ، هذا القدر قد روي بسند متصل صحيح عن عبد الرمحن 
ابن أبزى، قال اهليثمي يف املجمع ���48/9 عن رواية ابن أبزى رواه البزار، ورجاله 

رجال الصحيح .
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وجعل�ت وصيته�ا إىل اب�ن لعب�د اهلل بن جعفر، فلا س�مع ابن أخيها أس�لم 
لكي يرثها، فلم يرثها والتمس ما أوصت له، فوجد ابن عبد اهلل قد أفس�ده، 
فقالت عائشة ريض اهلل عنها: بؤسًا له، أعطوه األلف الدينار التي أوصت يل 

هبا عمته « ���.

ففي هذا احلديث وصية الس�يدة صفية للس�يدة عائشة ببعض ماهلا، وهو 
دال ع�ىل م�ا بينهما من امل�ودة، وفيه أيضًا حث الس�يدة عائش�ة ريض اهلل عنها 
ع�ىل تنفي�ذ وصية أختها الس�يدة صفي�ة ريض اهلل عنها، فهذا نم�وذج من رقي 

الزوجات ريض اهلل عنهن .

رابعًا: غريتهن رضوان اهلل عليهن واملنهج الربوي الفريد

أ- الغرية أمر طبيعي: 

وأما ما ورد من غرية إحداهن من األخرى، فهي أمور متر وتنتهي، وذاك 
أمر طبعي ال يذم إال إذا أدى إىل التعدي، ولذلك مل يذمه رس�ول اهلل فيهن، بل 
هذب�ه ووجه�ه، ومل يرد أن ينزعه منهن؛ إذ هو من طبيع�ة املرأة، بل هو يف كثري 

من أحيانه مما حتمد به املرأة، ويدل عىل عافية مشاعرها وعدم بادهتا.

 وق�د كان ملسو هيلع هللا ىلص لو أراد لدعا اهلل فأذهبه عنهن، كا دعا للس�يدة أم س�لمة 
ريض اهلل عنه�ا فذهبت عنها س�ورة الغرية، وذلك عندم�ا أراد أن يتزوجها، 

��� الس�نن الكربى، كتاب الوصايا، باب الوصية للكفار �8�/6، ووصية السيدة صفية 
لقريبه�ا اليهودي رويت عىل أوجه عدة، واس�تدل بذلك الفقه�اء عىل جواز الوصية 

ألهل الذمة، ينظر املغني البن قدامة ��6/8، ��5 .
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فأخربت الواسطة بينها أن خيرب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بذلك، فقالت كا يف املستدرك: 
ى « - ومصبية:  » أقرئ رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص السام، وأخربه أين امرأة ُمْصبِية َغرْيَ
أي ذات أبناء أرعاهم، وغريى: أي ش�ديدة الغرية، فكان جواب رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص هو قوله -: » وأما قولك: إين غريى، فسأدعو اهلل أن يذهب غريتك« ���، 
فاعتدل�ت ه�ذه اخلصلة عنده�ا، وهي عىل ح�د وصف ال�راوي فيا أخرج 
النس�ائي وغريه: » فكانت يف النس�اء كأهنا ليس�ت منهن، ال جتد ما جيدن من 
الغرية « ���. ولذلك ولما هلا من كرب السن وحصافة الرأي كان أزواج النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص يقدمنه�ا تكل�م رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف بعض األم�ور التي رب�ا يتحرجن أن 

يكلمن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فيها .

من مواقف الغرية: 

 وق�د ج�اء يف الصحيح بعُض مواقف غريهتن، ومن ذلك دخول الس�يدة 
زين�ب بن�ت جحش - وه�ي الرشيفة التي أن�زل اهلل تزوجيها لرس�وله ملسو هيلع هللا ىلص من 
الس�اء، بواسطة جربيل عليه الس�ام، وصاحبة املكانة من رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ؛ إذ 
كان�ت ابن�ة عمته - دخلت وهي غاضبة عىل الس�يدة عائش�ة، حتى نالت منها 
وارتفع صوهتا يف حرضة رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، فلم يزد رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عىل التبسم، 
ومل يظه�ر املي�ل إىل إحدامه�ا، واس�تنبطت عائش�ة ريض اهلل عنها من س�كوت 
رس�ول اهلل عدم كراهته أن ترد عليها، وانتهى املوقف بتبسم النبي ملسو هيلع هللا ىلص ، وقوله 

��� املس�تدرك، كتاب معرفة الصحابة، ذكر أم املؤمنن أم سلمة �7/4 . وقال الذهبي يف 
التلخيص: صحيح .

��� وأخرج�ه أب�و يع�ىل يف مس�نده ��/��8، وق�ال البوصريي يف خمت�رص إحتاف اخلرية 
�45/5: رواه أمحد بن منيع، ورواة اإلسناد ثقات، وأبو يعىل بتامه . 
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يف حق الس�يدة عائش�ة لما س�كتت فلم ترد حتى علمت عدم كراهة النبي ملسو هيلع هللا ىلص  
ذلك، قال: » إنها ابنة أبيها « . 

فقد جاء يف صحيح مس�لم عن الس�يدة عائشة: قالت: » فأرسل أزواج 
النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص زينب بنت جح�ش، زوج النبي ملسو هيلع هللا ىلص- وهى التي كانت تس�اميني 
منهن ىف املنزلة عند رس�ول اهلل -ملسو هيلع هللا ىلص ... فاس�تأذنت عىل رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ... 
فأذن له�ا رس��ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، فقالت: يا رس�ول اهلل، إن أزواج�ك أرس�لنني 
إليك يس�ألنك الع�دل ��� يف ابنة أيب قحافة. قالت: ثم وقعت يب فاستطالت 
عيَّ ��� وأنا أرُقُب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، وأرُقُب َطْرفه هل يأذن يل فيها ؟ قالت: 
فلم تربح زينب حتى عرفُت أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ال يكره أن أنترص، قالت: فلا 
وقعت هبا مل أنش�بها حن أنَحْيُت عليها، قالت: فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وتبسم: 

» إهنا ابنة أيب بكر « ���.

��� أي التس�وية يف حمب�ة القلب ك�ا قال اإلمام النووي، وكان س�بب احلديث أن األنصار 
كان�وا يتح�رون هبداياه�م لرس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ي�وم الس�يدة عائش�ة، فأث�ار ذل�ك عن�د 
بع�ض الزوج�ات ش�يئًا، ويوضحه م�ا جاء يف املس�تدرك، كت�اب معرف�ة الصحابة، 
 ذك�ر الصحابي�ات م�ن أزواج رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 9/4 بس�ند صحح�ه الذهب�ي، ع�ن 
أم س�لمة ريض اهلل عنها، قالت: » كلمنني صواحبي أن أكلم رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أن يأمر 
الناس فيهدون له حيث كان، فإن الناس يتحرون هبداياهم يوم عائشة ريض اهلل عنها، 

وإنا نحب اخلري كا حتبه عائشة، فسكت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص « .
��� ومعن�ى �وقعت يب، فاس�تطالت ع�ي� أي توج�هت إيل بالك��ام وارتف�ع صوتها 

تنال مني. 
��� صحيح مس�لم، كتاب فضائل الصحابة، باب يف فضل عائشة �رشح النووي �0�/�5- 
���0 ، وقال النووي: مل أنش�بها: مل ُأْمهلها. وأنَحْيُت عليها أي: قصدهتا . اه�، واملعنى: 

مل أمهلها حتى قصدهتا بالرد فغلبتها بردي . 
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فه�ذه املواق�ف مل تكن ه�ي الع�ادة بينهن، ومل يك�ن املوقف منه�ا إال بما 

 وقف رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وهو التبس�م وع�ذر اجلميع ؛ ألهنن مجيع�ًا يطلبن حمبته 

وج�واره ملسو هيلع هللا ىلص .

وه��ذا املوقف أيضًا وأمثاله يدل ع�ىل مدى ما كان يتمتع به بيت النبوة 

من التوس�ط واالعتدال، فا قهر فيه وال إرهاب، ولكن تس�ري املش�اعر فيه 

س�ريها الطبيع�ي دونا كب�ت هلا، وه�ي يف طري�ق التخليص من الش�وائب 

والرتقي ش�يئًا فش�يئًا با يتىل يف بيوهتن من اآليات واحلكمة، وبما يش�اهدن 

من رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وبما ُيس�ارعن فيه من العبادات والتقرب إىل اهلل تعاىل، 

وه�ذا منهج ترب�وي فري�د . 

ب- التشديد عليهن: 

وأما إن كان األمر كبريًا ال يليق بمثلهن، فإنه حيتاج إىل التنبيه الش�ديد، 

ك�ا جاء يف الصحيح من توايص الس�يدة حفصة والس�يدة عائش�ة عىل تنفري 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص من العس�ل الذي كان يس�تطيبه عند الس�يدة زينب، ونزول القرآن 

بعتاهب�ا عتابًا ش�ديدًا، فذاك أمر ع�ارض، وما ظنتا أهنا تفع�ان أمرًا كبريًا، 

ث�م علمتا بع�د ذلك أنه كبري، فتابتا إىل اهلل منه، وكل ه�ذا إنا يف إطار الرتبية 

والتعليم هلا ريض اهلل عنها .

وكذل�ك جاء يف الس�نة أيضًا من ب�اب التأديب والتعلي�م هجر النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
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للس�يدة زينب بنت جحش ريض اهلل عنها - وكانت من أكرم النساء وأكثرهن 

صدقة كا مر، ومن أكرمهن عليه ملسو هيلع هللا ىلص - ملا امتنعت عن أن حتمل الس�يدة صفية 

بن�ت حي�ي زوجة النبي عىل بع�ري هلا وهم يف طريقهم إىل احل�ج، وذلك عندما 

انك�ر ظه�ر بعري صفي�ة، وغلبت عليها ح�دة وغضب، فأرسع�ت بكلمة يف 

حقها فقالت: » أنا ُأْفِقُر هيوديتك « ��� أي: أعطيها بعريًا تركبه، فَكرُبَ ذلك عىل 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص ، وأنه مما ال يقبل يف مثل هذا املوقف وخاصة من زوجة من زوجاته، 

فهجرها النبي ملسو هيلع هللا ىلص ثاثة أشهر حتى يئست أن يعود إليها رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وذلك 

مبالغة يف التأديب والتعليم، وحفظًا حلق أختها صفية !!

ومن مواقف التش�ديد أيضًا ما ذكرته الس�يدة عائش�ة، وهي تذكر مناقب 

وفضائل الس�يدة خدجية، وكثرة ذكر رس�ول اهلل هلا، فتذك�ر بعض ما كان وقع 

هلا مما يأخذ النساء من الغرية، وتذكر غضب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وما قاله يف ذلك، 

فف�ي رواية البخ�اري: » ما غرت عىل امرأة ما غرت عىل خدجية، من كثرة ذكر 

رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إياه�ا . قال�ت: وتزوجني بعدها بثاث س�نن، وأم�ره ربه َعزَّ 

وَجلَّ أو جربيل عليه السام أن يبرشها ببيت يف اجلنة من قصب « ��� .

ويف الصحيح�ن أيضًا: » فقلت: ما تذكر من عجوز من عجائز، قريش 

��� مس�ند اإلمام أمحد ��8/6 ، وقال اهليثمي يف جممع الزوائد 4/���: رواه أمحد وفيه 
سمية روى هلا أبو داود وغريه ومل يضعفها أحد،وبقية رجاله ثقات.

��� صحي�ح البخ�اري ، كتاب فضائ�ل الصحابة، باب تزويج النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص خدجية وفضلها 
 . ��89/�
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محراء الش�دقن، هلكت يف الدهر، قد أبدلك اهلل خريًا منها « ��� زاد أمحد يف 
روايت�ه: » قال�ت: فتغري وجه رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص تغريا مل أره تغ�ري عند يشء قط 
إال عن�د ن�زول الوح�ي أو عند املخيل�ة ��� حتى يعلم رمحة أو ع�ذاب « ���، 
فخافت، وكان موقفها هو ما جاء يف رواية الطرباين: » فقلت: والذي بعثك 
باحل�ق ال أذكره�ا بعد هذا إال بخري « ��4، وينتهي املوقف الش�ديد - والذي 
يع�رتي الكث�ري من النس�اء - ببيان النبي ملسو هيلع هللا ىلص ملنزلة الس�يدة خدجي�ة، ومل تعد 

السيدة عائشة إىل مثله.

هكذا كان ملسو هيلع هللا ىلص معهن، وهبذه القواعد واآلداب الربانية تتخلص ش�وائب 
الغرية بينهن، وترتقى الزوجات ريض اهلل عنهن، وتستمر األخوة واملودة، فا 
، وما علم منهن إال ثناء  فض�ل إلحداهن عىل األخ�رى إال بتقوى اهلل َعزَّ وَجلَّ

بعضهن عىل بعض .

��� الس�ابق �/��90 ، وصحيح مس�لم ، فضائل الصحابة، باب فضائل خدجية �رشح 
النووي ��98/�5 .

��� املخيلة : هي الس�حابة التي يتوقع منها امَلَطر. �ينظر النهاية مادة : خيل� . واملراد تغري 
لون الساء بسبب الغام الشديد، خمافة نزول العذاب . 

فعن عائشة ريض اهلل عنها قالت: كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص ...إذا ختيلت الساء تغري لونه وخرج 
ودخ�ل وأقب�ل وأدبر، فإذا مطرت رسي عنه، فعرفت ذلك يف وجهه، قالت: فس�ألته 

فقال: لعله يا عائشة كا قال قوم عاد: ﴿ ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  
کک    ﴾. � أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب صاة االستسقاء، باب التعوذ عند رؤية 

الريح، رقم 899 �.
��� أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده  �50/6 .

��4 املعجم الكبري ��/�4 .
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ج- الغرية عليه ملسو هيلع هللا ىلص مما يعد من مناقبهن: 

إذا نظرنا إىل الغرية منهن عىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وجدناها من جهة مما حيسب 

من مناقبهن، وذلك لداللته عىل ش�دة حمبته�ن وتعلقهن به ملسو هيلع هللا ىلص، وكذلك مما 

يع�د من مناقب َم�ْن وقعت منها الغرية: من ناحية أهن�ا قريبة منه ملسو هيلع هللا ىلص بحيث 

يكون هلا من احلظوة واملكانة ما ُتْظِهُر ب�ه بعض الغرية عليه ملسو هيلع هللا ىلص، وكذا منقبة 

مل�ن ُيغ�اُر منها من حيث كانت يف مقام جيعلها أه�ًا أن ُيغاَر منها، أضف إىل 

ذلك ما اش�رتكن فيه مجيعًا من علو األصل، وعزة النش�أة، مما هلا أثر بالغ يف 

عزة النفس والتي تتفرع عنها بعض ألوان الغرية .

د- استغراب مواقف الغرية قصور يف النظر: 

إذا قلن�ا: إن مواقف الغ�رية املؤدية إىل الغضب مل تكن ه�ي األمر العادي 

املتك�رر بينه�ن ملا كن ينعمن به من عدل رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ���، وبما كن عليه من 

س�مو األخاق واالعتدال يف الطب�اع، وعليه فإن الواقف عند هذه األحاديث 

يستغرهبا قارص يف نظره.

��� ك�ا قال�ت الس�يدة عائش�ة ريض اهلل عنه�ا لع�روة ب�ن الزب�ري: » ي�ا اب�ن أخت�ي، كان 
 رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ال يفض�ل بعضن�ا ع�ىل بعض يف القس�م من مكث�ه عندن�ا «. أخرجه 
أب�و داود يف س�ننه، كت�اب الن�كاح، باب يف القس�م ب�ن النس�اء �/�4، واحلاكم يف 
املستدرك، كتاب النكاح �/�86، وقال الذهبي يف التلخيص: صحيح . وعنها أيضًا 
قالت: » كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إذا أراد سفرًا أقرع بن نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج 
هبا معه « أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الشهادات، باب القرعة يف املشكات 

�/955، وغريه . 
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وأم�ا من يطعن هبذه الغرية يف مقام الزوجات، فذاك من فس�دت فطرته، 
وفس�د علي�ه عقل�ه ودينه، فأما فس�اد عقل�ه، ففي قص�ور نظره، وع�دم علمه 
وماحظت�ه مل�ا عليه طبائع النس�اء حتى ول�و ُكنَّ يف القمة، وم�ن ناحية أخرى 
أن�ه الب�د هلن من نصيب من الغرية املعتدلة وهي مما حيمدن عليه، كا حيمد عىل 

مثلها الرجال.

وقص�ور نظ�ره أيضًا يف ع�دم ماحظت�ه ما جت�ري عليه قوان�ن املخالطة 
واالجت�اع، فكيف متر احلياة دون مثل ه�ذا، واملاحظ جيد أهنن كن مثًا راقيًا 
لاجتاع واملخالطة؛ إذ كن تس�ع نس�وة يف حجرات متجاورات، ومن قصور 
نظ�ره أيضًا تصوره األمر ع�ىل غري صورته الكامل�ة؛ إذ مل ياحظ ما بينهن من 

الثناء والتواد واملؤانسة واملرمحة واإليثار .

 وأما فس�اد دينه، فهو إذ مل ينزل الزوجات - الايت قال اهلل تعاىل فيهن: 
﴿ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ ﴾، وال�ايت هن أمهات لنا نحن معرش املؤمنن، 
وه�ن املخت�ارات الطيب�ات للطي�ب ملسو هيلع هللا ىلص بنص الق�رآن - مل ينزهل�ن منازهلن 

الائقة هبن.

ْيُل بعضهن لبعض:  ه� - مجَ

إن اهلل َعزَّ وَجلَّ قد ألف بن قلوب أمهات املؤمنن ، ولكن جاء يف حديث 
الس�يدة عائش�ة الس�ابق يف حت�ري الصحابة اإله�داء لرس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف بيتها، 
وطلب نس�ائه ملسو هيلع هللا ىلص أن يأمر من هيدي إليه أن هيدي إليه يف أي بيت كان، جاء يف 
هذا احلديث: » إن نساء رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كن حزبن، فحزب فيه عائشة وحفصة 
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وصفية وس�ودة، واحلزب اآلخر أم سلمة وسائر نساء رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص...« ��� ، 
فكيف نفهم ذلك ؟ 

ليس ذلك كا ُيْفهم عندنا اآلن من التعادي أبدًا، حاش�اهم ، وإنا هو من 

باب االتفاق يف الطباع، وش�دة ميل وارتباط م�ن اتفقت طباعها مع األخرى، 

وذاك أمر طبعي يش�رتك فيه الن�اس مجيعًا، وإال فاختاطه�ن وحمبتهن وتقدير 

بعضه�ن لبع�ض أمر ثاب�ت، يقول امل�ا عىل الق�اري رمح�ه اهلل: » حزبن: أي 

طائفتن، اتفقت ِمَزاُج كل طائفة ورأهُيا يف عرشهتا وصحبتها « ��� .

وهك�ذا كانت عاقة نس�اء رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص في�ا بينهن، ه�ي أرقى صورة 

لعاقات الزوجات، امتألت أخوة يف اهلل وحبًا وترامحًا، وإيثارًا، فا كن كأحد 

من النس�اء، فكن املعلات املؤمنات القانتات، الايت اختارهن اهلل لرسوله ملسو هيلع هللا ىلص  

فم�ا ارتى له غريهن، وال أبدل�ه اهلل خريًا منهن، ريض اهلل تعاىل عنهن، ورفع 

درجتهن، وأحلقنا هبنَّ عىل اإليان .

* * *

��� أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب اهلبة وفضلها، باب من أهدى إىل صاحبه وحترى 
بعض نسائه دون بعض �/��9 . 

��� مرقاة املفاتيح، باب مناقب أزواج النبي ملسو هيلع هللا ىلص 6��/5 .



21�

املبحث الثاني 

املودة والثناء بني آل بيت رسول اهلل � وزوجاته

) السيدة عائشة منوذجًا ( 

وبعد أن وقفنا عىل يشء من س�ري أمهات املؤمنن وبعض ش�واهد املحبة 

والتقدي�ر بينه�ن، فلننتق�ل إىل حج�رة أخرى من حج�رات بيت النب�وة، وإىل 

 ناحي�ة أخرى تتصل بعاق�ة أمهات املؤمنن بالعرتة الرشيف�ة، وبقية آل البيت 

رض�وان اهلل تع�اىل عليهم أمجعن ، وس�وف نطلع إن ش�اء اهلل تعاىل عىل بعض 

تلك الصور هلذه املودة ، خاصة مع السيدة عائشة ريض اهلل عنها .

وسوف نتناول هذا املبحث إن شاء اهلل تعاىل من خالل النقاط التالية: 

أوالً: الصورة العامة للعاقة بن آل البيت وأمهات املؤمنن .

ثانيًا: املودة بن السيدة فاطمة والسيدة عائشة ريض اهلل عنها .

ثالثًا: املودة والتقدير بن السيدة عائشة وسيدنا عي ريض اهلل عنها .

رابعًا: املودة بن السيدة عائشة وبقية القرابة .
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أواًل: الصورة العامة للعالقة بني آل البيت وأمهات املؤمنني:

إن الناظ�ر يف عاق�ة زوج�ات املصطف�ى أمه�ات املؤمنن بس�يدة نس�اء 
املس�لمن السيدة فاطمة بنت رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وابنيها سيدي شباب أهل اجلنة، 
وزوجها س�يدنا ع�ي، وبقية أقارب املصطفى رض�وان اهلل عليهم مجيعًا، ليجد 
مث�ًا أعىل من صور التواد والتقدير، واملحبة واإلكرام، والش�هادات احلس�نى 

التي تقطع بذلك .

فالعرتة والزوجات - وهم آل بيته ملسو هيلع هللا ىلص - هم القرابة القربى من رسول اهلل، 
وكلهم حمل املحبة والثناء منه ملسو هيلع هللا ىلص، وكلهم حمل وصية رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، وال يشك 
مس�لم أنار اهلل قلبه أهنم مجيعًا أوىل الناس بحفظ حقوق بعضهم بعضًا، وأوىل 

الناس بحفظ وصية رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. 

وإن املتتبع الفاهم لسرية هؤالء العظام الثابتة هلم، ليجد أهنم كانوا يعيشون 
معيش�ة األقارب املتجاورين يف أعىل صورها، والعجب كل العجب ممن يقف 
ع�ىل بعض ما حيصل بن هؤالء الكبار من العوارض، فيقلب القاعدة، وجيعل 
ذل�ك العارض أصًا يأيت به عىل ما أثبت اهلل هلم من الرتاحم بينهم، وما عرف 
من ش�واهد التعظيم واملودة بينهم ، فإن نقلت جفوة من أحدهم آلخر، فليس 
ذل�ك من ب�اب الكره أو الطعن في�ه، وإنا يعرض ذلك عروض�ًا عاديًا للنفس 
البرشية بس�بب عند صاحبه، وذاك أمر حيصل مثله بن األهل واألقارب وبن 

بعض الكبار من الصحابة، ثم يمر وينتهي ��� .

��� وال خيتل�ف يف ذل�ك إال من مل تتضح له الصورة، أو كان من صغار العقول، أو مرىض 
القلوب، أو ممن يتاجرون - والعياذ باهلل - بدين اهلل َعزَّ وَجلَّ ، أو وقف عىل روايات 
واهية أو موضوعة أو مؤولة وليس هو من أهل العلم فيعرف تأويلها أو كوهنا ضعيفة 

أو موضوعة، وتلك آفة الكثري من كتب التواريخ !! 
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وم�ا كان هؤالء الكبار إال عىل املودة والتقدير وحفظ احلق لآلخر، وذاك 

ثابت ال شك فيه، ويكفي املؤمن معرفة مقامهم العايل من رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، وأنه 

ما كان ليقرب أو يعلن بمحبته إال للعدول األطهار أصحاب الديانة والصيانة، 

والنفوس الزاكية .

فنج�د من صور رقي العاقة بينه�م رواية زوجات النبي ملسو هيلع هللا ىلص لفضل أهل 

بيت�ه ملسو هيلع هللا ىلص ، والثناء عليهم بمحاس�ن الصفات، خاصة مع الس�يدة فاطمة ريض 

اهلل عنها ، وحس�ن العرشة معها واإلهداء هلا كا روى ابن س�عد عن س�عيد بن 

املس�يب ق�ال: » قدمت صفي�ة بنت حي�ي يف أذنيها ُخرصة م�ن ذهب فوهبت 

من�ه لفاطمة ولنس�اء معها « ��� ، ونجد حمبتهن ورقته�ن لقرابته ملسو هيلع هللا ىلص ، وقبوهلن 

االستش�فاع هب�م، وثن�اء القرابة عليهن، وش�هادهتم هلن باخلري، واإلش�ارة إىل 

علمهن وبركتهن، والقيام بحق أمومتهن هلم . 

من روايات الزوجات لفضائل آل البيت:

ومم�ا روت�ه الزوجات يف فضائل آل البيت حديث أه�ل العباءة ، وهو من 

أعظم األحاديث الواردة يف فضائل آل بيته ملسو هيلع هللا ىلص ، السيدة فاطمة وزوجها وابنيها 

فقد روي عن كل من أم املؤمنن الس�يدة أم س�لمة - وقد نزلت اآلية يف بيتها- 

��� الطبقات الكربى �00/8 ، وقال احلافظ ابن حجر يف اإلصابة 8/���: سند صحيح 
من مرسل سعيد بن املسيب . واخلرص كا يف القاموس املحيط �مادة خرص�: حلقة 

الذهب والفضة أو حلقة القرط أو احللقة الصغرية من احلي . 
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وأم املؤمنن السيدة عائشة ، نرشًا لفضائل آل بيته ملسو هيلع هللا ىلص وتعريفًا بقدر ذريته ملسو هيلع هللا ىلص، 

وببعض ما هلم من فضل، وِمْن أصح ما ُروي يف ذلك ما روي عنهن . 

فعن ش�هر بن حوش�ب عن السيدة أم س�لمة ريض اهلل عنها أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

جلل عىل احلس�ن واحلس�ن وعي وفاطمة كس�اء، ثم قال: » اللهم هؤالء أهل 

بيت�ي وخاصتي، أذهب عنهم الرجس، وطهرهم تطهريًا « . فقالت أم س�لمة: 

وأن�ا معه�م يا رس�ول اهلل، قال: » إنك عى خ�ري « ���. ق�ال الرتمذي: حديث 

حسن صحيح، وهو أحسن يشء روي يف هذا الباب . 

وعن عطاء بن يسار عن أم سلمة ريض اهلل عنها أهنا قالت: يف بيتي نزلت 

هذه اآلية:﴿ إنا يريد اهلل ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ﴾، قالت: فأرسل 

رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إىل عي وفاطمة واحلس�ن واحلس�ن رضوان اهلل عليهم أمجعن 

فقال: » اللهم هؤالء أهل بيتي « قالت أم س�لمة: يا رس�ول اهلل، ما أنا من أهل 

البيت ؟ قال: » إنك أهيل خرٌي، وهؤالء أهل بيتي، اللهم أهيل أحق « ��� . 

 ��� أخرج�ه الرتم�ذي يف س�ننه �75/6، أب�و اب املناق�ب، باب ما ج�اء يف فضل فاطمة 
ريض اهلل عنها . 

��� أخرجه احلاكم يف املس�تدرك، كتاب التفسري، تفس�ري سورة السجدة �/4�6، وقال: 
ه�ذا حدي�ث صحيح عىل رشط البخ�اري ومل خيرجاه . وقال الذهب�ي يف التلخيص: 
ع�ىل رشط مس�لم، وأخرجه عنه�ا أيضًا، كتاب معرف�ة الصحابة، وم�ن مناقب أهل 
بيت رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص �/�46 دون س�ؤال أم سلمة بسند قال عنه الذهبي: عىل رشط 

البخاري . 
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وعن صفية بنت ش�يبة عن الس�يدة عائش�ة ريض اهلل عنها قالت: » خرج 

ٌل من ش�عر أس�وَد، فجاء احلس�ن بن عي  النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص غ�داة وعلي�ه ِم�رط ُمَرحَّ

فأدخله، ثم جاء احلس�ن فدخل معه، ثم ج�اءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء عي 

فأدخل�ه، ث�م ق�ال: ﴿ ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  ک   

ک  ﴾ « ��� .

وم�ن أمهي�ة هذا احلدي�ث أيضا أنه دليل م�ن أدلة دخوهل�م يف آية التطهري 

الس�ابقة، فإن كان دخول الزوجات ظاهرًا يف اخلطاب بس�ياق اآليات، فقرابته 

ملسو هيلع هللا ىلص أحق هبذه التسمية، وقد أبان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بفعله دخوهلم يف اخلطاب ���، 

وخصهم هبذا البيان وهذا الدعاء.

يق�ول احلافظ اب�ن كثري رمحه اهلل: » إذا كان أزواجه م�ن أهل بيته، فقرابته 

أحق هبذه التسمية كا تقدم يف احلديث: وأهل بيتي أحق «���.

��� صحي�ح مس�لم، كت�اب فضائل الصحاب�ة، باب فضائ�ل أهل بيت النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص �رشح 

الن�ووي ��90/�5 . وأخرج�ه احلاكم يف املس�تدرك �/�47، وق�ال الذهبي: عىل 

رشط البخاري ومس�لم . وأخرجه احلاكم أيضا �/�47 أيضًا عن واثلة بن األسقع 

بلفظ قريب، هو حارض يف بيت عي وفاطمة، وقال الذهبي: عىل رشط مسلم . 

��� ينظ�ر تفس�ري القرآن العظيم هلذه اآلية، س�ورة األحزاب آي�ة �� �407/6 – ���4، 

وينظ�ر التحرير والتنوير عند هذه اآلية ��/�4 – �7، وغريمها من كتب التفاس�ري، 

وشعب اإليان للبيهقي �/�88 .

��� تفسري القرآن العظيم 4��/6 .
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ثانيًا: املودة بني السيدة فاطمة والسيدة عائشة رضي اهلل عنهما:

نق�ف هنا إن ش�اء اهلل تع�اىل عىل بعض الص�ور والش�واهد الكريمة التي 

تعرب عن هذه املودة، وهذا الرقي يف العاقة بينها، ومدى مكانة كل منها عند 

األخرى، فمن هذه الصور: 

أ- رواية السيدة عائشة مناقب السيدة فاطمة ريض اهلل عنها: 

إن السيدة فاطمة ريض اهلل عنها نموذج فريد من النساء، وإن املرء لتأخذه 

هيبة عند ماحظته ملا أنعم اهلل به عليها من كال ووقار، فهي إحدى أربع نسوة 

لم يكمل من النساء غريهن ؛ وهي أم أبيها ��� ملسو هيلع هللا ىلص ؛ وابنته ؛ الكاملة أدبًا ونفسًا 

ودينًا ؛ املقبلة عىل شأهنا مع رهبا ؛ مل تنافس أحدًا، وأنى ألحد أن ينافسها، فلم 

يكن ذلك ؛ أرضاهن عيشًا ؛ لم تتنزل إىل منازعات النساء، أو صغائر األمور ؛ 

، فلم تع�اِد يف أمر الدنيا أح�دًا ؛ حتب من حيبه  وقاف�ة عن�د حدود اهلل َع�زَّ وَجلَّ

رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ؛ وتنزله منزلته التي كان رس�ول اهلل ينزله إياها ؛ وملا كانت قرة 

عن أبيها ملسو هيلع هللا ىلص أرسع اهلل هلا اللحاق به ملسو هيلع هللا ىلص .

وإن الواقف عىل روايات الس�يدة عائشة لفضائل السيدة فاطمة ريض اهلل 

عنها ليعلم أمورًا عدة، منها: حمبة الس�يدة عائش�ة هل�ا، وتقديرها إياها، وواهلل 

��� هذه كنية للسيدة فاطمة ريض اهلل عنها، وإحدى مناقبها، ومن معناها: أهنا القائمة عىل 
ش�ؤون أبيها، وأهنا يف قرهبا وحنوها كاألم، وقد كانت ريض اهلل عنها كذلك، خاصة 

بعد وفاة أمها السيدة خدجية ريض اهلل عنها، واهلل أعلم .
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إين ألعجب من أدب الس�يدة عائشة معها، وكيف كانت تذكرها بكل إجال، 

واألص�ل عدم العجب من فع�ل هؤالء األكابر، ولكن ع�ربت عا امتألت به 

نفيس من هذا اإلجال، ونبهت واألصل أن هذا يشء ال حيتاج إىل التنبيه إليه، 

َت  ولك�ن ربا احت�اج البعض إىل تنبيهه إىل ذلك؛ ليعل�م أدب هؤالء، فقد َعربَّ

السيدة عائشة بعبارة جامعة عن ذلك بأهنا: » لم تر أفضل منها إال أباها ملسو هيلع هللا ىلص «، 

ووصفت هدهيا - أي دينها- وحس�ن هيئتها وس�متها، وصدقها، وأهنا أش�به 

الناس برس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف كل ذلك، وكيف كان تقدير رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وتوقريه 

هلا وحنوه عليها، وأهنا ليست كسائر النساء، فهي أوفر عقًا ووقارًا، والواقف 

عىل الروايات الصحيحة أو املقبولة من الس�نة يعرف ذلك، ويعرف أن الصلة 

بينه�ا كانت مس�تمرة ، وكذا بينها وبن س�ائر الزوجات، ش�أهنا ش�أن العائلة 

الواح�دة املتج�اورة، وأهن�ا دائمة يف حيات�ه ملسو هيلع هللا ىلص ، وبعد وفاته، فكانت الس�يدة 

فاطمة تزور رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف بيتهن، وكانت تأيت بيت الس�يدة عائش�ة فإن مل 

جتده ملسو هيلع هللا ىلص أخربته السيدة عائشة بمجيئها.

وقد روت عنها السيدة عائشة بعد وفاة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ومرضت السيدة 

فاطم�ة بعد وفاة رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، فكن يزرهنا، وكان م�ن باب إدخال الرور 

عىل املريض أن برشهتا الس�يدة عائش�ة با سمعته من رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف حقها، 

وهذا األدب كان من عادات الصحابة فيا بينهم .



226

ب- تعديد السيدة عائشة لبعض أوصاف السيدة فاطمة:

فمما روته السيدة عائشة يف صفتها وسمتها ، تقول: » أقبلت فاطمة متيش 
كأن مشيتها مشية رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص « ��� ، وتقول السيدة عائشة أيضًا: » ما رأيت 
أح�دًا أشبه سمتًا ودالً وهديًا برسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من فاطمة بنت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف 
قيامه�ا وقعوده�ا « وقالت يف هذا احلديث: » وكانت إذا دخلت عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
قام إليها فقبلها وأجلس�ها يف جملسه، وكان النبي ملسو هيلع هللا ىلص إذا دخل عليها قامت من 

جملسها فقبلته وأجلسته يف جملسها « ���. 

وكان�ت إذا ذكرت الس�يدة فاطم�ة تثني عليها ، فعن عب�اد بن عبد اهلل بن 
الزب�ري عن عائش�ة ريض اهلل عنها: أهنا كانت إذا ذك�رت فاطمة بنت النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
قال�ت: » م�ا رأيت أحدًا كان أصدق هلجة منها إال أن يكون الذي ولدها « ���. 

أي رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص . 

��� أخرج�ه البخ�اري يف صحيحه يف كتاب املناقب، باب من عامات النبوة يف اإلس�ام 
�/���6 ، وبلف�ظ قري�ب يف كت�اب االس�تئذان، ب�اب م�ن ناجى بن ي�دي الناس 
���7/5، ومس�لم بنف�س اللفظ، كتاب فضائل الصحابة، ب�اب من فضائل فاطمة 

بنت النبي ملسو هيلع هللا ىلص �رشح النووي ���5/�6 وغريه . 
��� أخرج�ه احلاكم يف املس�تدرك، كت�اب األدب ���7�/4 هبذا اللفظ ، وق�ال الذهبي: عىل 
رشط البخاري وس�لم. ورواه أبو داود، كتاب األدب، باب ما جاء يف القيام ��4�7/5، 
والرتم�ذي يف الس�نن، أبواب املناقب، باب فضل فاطمة بن�ت حممد ملسو هيلع هللا ىلص �جامع الرتمذي 
��76/6 قال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقد روي هذا احلديث 

من غري وجه عن عائشة . وأخرجه النسائي يف فضائل الصحابة ���64 وغريهم .
��� أخرج�ه احلاك�م يف املس�تدرك، كت�اب معرف�ة الصحاب�ة، ذك�ر مناق�ب فاطم�ة بن�ت 
رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص �/�60-��6، وق�ال ه�ذا حدي�ث صحيح عىل رشط مس�لم ولم 

خيرجاه . وقال الذهبي: عىل رشط مسلم .
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ع�ن عم�رو ب�ن دينار ق�ال: قالت عائش�ة: » م�ا رأيت أفضل م�ن فاطمة 

 غ�ري أبيه�ا . قال�ت: وكان بينه�ا يشء ���، فقال�ت: يا رس�ول اهلل، س�لها فإهنا 

ال تكذب « ��� .

وأم�ا كوهن�ا تفضل عى س�ائر النس�اء عقاًل ووق�ارًا ، فقد عرفته الس�يدة 

عائش�ة عنها َطوال تس�ع س�نوات عاش�ت قريبة منها يف بيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص ، وقد 

أبانته الس�يدة عائش�ة با روت من فضائلها ، وبا ذكرته من اس�تغراهبا ملوقف 

كان عىل خاف عادة الس�يدة فاطمة، حيث بكت، ثم ضحكت بعده مبارشة، 

ومل تعلم الس�يدة عائش�ة بس�ببه ، وكان ذلك يف آخر حياته ملسو هيلع هللا ىلص يف مرض موته، 

فقالت الس�يدة عائش�ة: » ما رأيت كاليوم فرحًا أقرب من حزن « ��� ، وقالت 

لزوجات النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف هذه اجللسة كا رواه احلاكم وغريه ، قالت: » فلا مرض 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص دخلت فاطمة فأكبت عليه ، ثم رفعت رأسها فبكت ، ثم أكبت عليه 

ورفعت رأسها فضحكت ، فقلت: إين كنت أظن أن هذه من أعقل نسائنا فإذا 

ه�ي من النس�اء« ��4 ، ويف رواي�ة الطرباين » فقلت للنس�وة: إن كنت ألرى أن 

��� أي مما ال ختلو منه العاقة بن األهل واألحبة .
��� رواه الط�رباين يف املعج�م األوس�ط ��/���7 هبذا اللفظ ، وق�ال اهليثمي يف املجمع 
���0�/9: رواه الطرباين يف األوس�ط وأبو يع�ىل إال أهنا قالت: » ما رأيت أحدًا قط 
أص�دق م�ن فاطمة «. ورجاهلا رجال الصحيح. وق�ال احلافظ ابن حجر يف اإلصابة 

���64/8 أخرجه الطرباين ... وسنده صحيح إىل عمرو .
��� هذا لفظ البخاري يف صحيحه، كتاب املناقب �/���7 . 

��4 ج�زء م�ن احلديث الس�ابق أخرج�ه احلاكم هبذه األلف�اظ ، املس�تدرك، كتاب األدب 
�7�/4 . وقال الذهبي: عىل رشط البخاري ومسلم .
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هلذه املرأة فضًا عىل النساء، بينا هي تبكي إذا هي تضحك « ��� ، وال شك أهنا 
ملا علمت بس�بب ذلك زال عنها االس�تغراب���، بل كانت دائمة الثناء عليها ، 
فانظر كيف عرفت طيلة عرشهتا للسيدة فاطمة ما تتصف به من الدين والوقار 
ووف�ور العق�ل، وأهنا مل تس�تغرب منها إال ه�ذا املوقف اليس�ري ، وقد بينت هلا 

السيدة فاطمة فيا بعد سبب ذلك . 

ج- تبشريها با سمعته من رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من فضائلها: 

وق�د برشهت�ا بما س�معته يف حقها من رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، وه�ذا بخاف 
م�ا حدثت�ه هبا الس�يدة فاطمة ريض اهلل عنه�ا، ومن ذلك م�ا أخرجه احلاكم 
بإس�ناد عىل رشط الش�يخن ، عن عروة قال: قالت عائشة لفاطمة ريض اهلل 
عنها بنت رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » أال أبرشك ؟ إين س�معت رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: 
سيدات نساء أهل اجلنة أربع: مريم بنت عمران وفاطمة بنت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

وخدجية بنت خويلد وآسية « ��� . 

د -حمبة السيدة فاطمة للسيدة عائشة: 

وال ش�ك يف حمبة الس�يدة فاطم�ة - وهي الكاملة دينًا ونفس�ًا - للس�يدة 
عائش�ة ريض اهلل عنه�ا، فق�د كانت حت�ب كل ما حيبه رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، فكيف 

��� املعجم األوسط �4�/4 .
��� سيأيت بيان ذلك من خال الرواية ص ��0-��9 .

��� املستدرك، كتاب معرفة الصحابة، خدجية بنت خويلد ريض اهلل عنها �/�85 . وقال 
الذهبي: عىل رشط البخاري ومسلم . وأخرجه اإلمام أمحد يف فضائل الصحابة رقم 

. ���6
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إذا أمرها رس�ول اهلل بذلك، ففي صحيح مس�لم، وغريه أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال 
للسيدة فاطمة: » أي بنية، ألست حتبني ما أحب ؟ «. فقالت: بىل. قال: » فأحبي 

ه�ذه « ���. أي عائشة ريض اهلل عنها .

ه� - استمرار الصلة بينها بعد وفاة النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 

بع�د كل م�ا ذكرت�ه م�ن الوص�ف والثن�اء مل يك�ن من ال�رضوري أن 
 أنب�ه ع�ىل ه�ذا ، ولك�ن أحبب�ت أن أذك�ره، فق�د برشهت�ا ب�ا س�معت من 
رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف حقها، بأهنا إحدى أربع نس�وة هن س�يدات نس�اء أهل 
اجلن�ة، وروت عنه�ا ه�ذا احلديث العظيم الذي س�نذكره يف كون الس�يدة 
فاطمة هي أول أهله ملسو هيلع هللا ىلص حلوقًا به، وفيه ما فيه من دالئل نبوته ملسو هيلع هللا ىلص ، وفضل 
الس�يدة فاطم�ة عىل س�ائر النس�اء ، وذلك بع�د وفاتهملسو هيلع هللا ىلص ، وفي�ه أيضًا أهنا 
سألتها بحقها عليها أن حتدثها با أرس إليها الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ، وانظر داللة هذه 
املناش�دة بحقها عليها عىل املودة وصفاء ما بينها ! علًا بأن الس�يدة فاطمة 

توفيت بعد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بستة أشهر .

وقد روي هذا احلديث عن الس�يدة عائش�ة بوجوه وطرق عدة ، ومنها ما 
رواه اإلم�ام مس�لم عن مروق عن عائش�ة قالت: » اجتمع نس�اء النبي ملسو هيلع هللا ىلص، 
فل�م يغ�ادر منهن ام�رأة، فجاءت فاطمة متيش كأن مش�يتها مش�ية رس�ول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص، فقال: مرحبًا بابنتي، فأجلس�ها عن يمينه، أو عن ش�اله، ثم إنه أرس إليها 
حديث�ًا، فبكت فاطمة، ثم إنه س�ارها فضحكت أيضًا، فقل�ت هلا:ما يبكيك؟ 

��� صحيح مس�لم، كت�اب فضائل الصحابة، باب يف فضل عائش�ة ريض اهلل عنها �رشح 
النووي ��0�/�5 .
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فقال�ت: م�ا كن�ت ألف�يش رس رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقلت: م�ا رأيت كالي�وم فرحًا 
أق�رب من حزن، فقل�ت هلا حن بكت: أخصك رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بحديثه دوننا 
ث�م تبكن؟ وس�ألتها عما ق�ال، فقالت: م�ا كنت ألفيش رس رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، 
حتى إذا قبض سألتها، فقالت: إنه كان حدثني أن جريل كان يعارضه بالقرآن 
جَ أجيل، وإنك  رضجَ كل ع�ام م�رة وأنه عارضه ب�ه يف العام مرت�ني، وال ُأراين إال حجَ
 أول أهيل حل�وقًا يب، ونعم الس�لف أنا لك، فبكيت لذلك، ثم إنه س�ارين فقال: 
أال ترضني أن تكوين سيدة نساء املؤمنني أو سيدة نساء هذه األمة ��� ؟ فضحكت 
لذل�ك « . ويف الرواية التي قبلها يف صحيح مس�لم عب�ارة يرى املتأمل مزيدًا 
 من القرب واالحرتام،  وهي قول السيدة عائشة ريض اهلل عنها: » فلما تويف 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قلُت: عزمت عليك بما يل عليك من احلق لما حدثتني ما قال 

لك رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص « ���.

وهكذا كانت عاقة السيدة عائشة بالسيدة فاطمة، عاقة القرب واملودة 
والتقدي�ر ومعرفة احلقوق وحفظها، ونرش الفضائل، عاقة زاكية بتزكية اهلل 

تع�اىل هلا، مصداق قول�ه تعاىل ﴿  ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  
ک  ک   ک   ﴾ ���.

 ��� ويف رواي�ة النس�ائي يف فضائ�ل الصحاب�ة رق�م ��6: » وأين س�يدة نس�اء أه�ل اجلنة 
إال مريم بنت عمران ، فرفعت رأيس فضحكت « . 

��� صحيح مسلم �رشح النووي ��4/�6-���5 ، ورواه أيضًا البخاري دون املناشدة 
بألف�اظ قريبة مطوالً وخمترصًا، منه�ا �/���7 ، ���6 ، �6��/4 ، ���7/5 ، 

وينظر ختريج طرف منه مفصًا ص ��6، هامش رقم � . 
��� سورة األحزاب، من اآلية �� .
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وق�د ذكرت ه�ذه النماذج لاس�تئناس هبا، ولتكون ترمج�ة لبعض ما 
 ش�ملته اآلية الكريمة من تزكية النف�وس والرائر، ورقي املعاملة ، وكفى 
بش�هادة اهلل تع�اىل هل�م ش�هادة، ومن ظن خ�اف ذلك، فقد جت�رأ عىل اهلل 

تعاىل. 

ثالثًا: المودة والتقدير بني السيدة عائشة وسيدنا علي رضي اهلل عنهما: 

ق�د كان كل من الس�يدة عائش�ة وس�يدنا عي ب�ن أيب طالب ع�ىل التقدير 
لآلخ�ر، فه�ذه أم املؤمن�ن، أحب نس�اء رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إليه بعد وفاة الس�يدة 
خدجي�ة، وه�و ابن عم رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وأخوه، الس�ابق إىل اإلس�ام، ففضائل 
كل منها ال ختفى عىل اآلخر، والس�يدة عائش�ة إْن َوَجَدْت عىل س�يدنا عي يف 
 موق�ف - كل منه�ا مع�ذور في�ه ��� - ف�إن هذه كانت س�حابة صي�ف - كما 

��� وهو قول عي ريض اهلل عنه عندما سأله رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ما تقول يف عائشة ؟ وذلك يف 
حادثة اإلفك - والتي نزلت براءهتا منها - فقال مغلبًا راحة رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لما رأي 
ش�دة انزعاجه ملسو هيلع هللا ىلص: » يا رس�ول اهلل مل يضيق اهلل عليك ، والنس�اء س�واها كثري، وسل 

اجلارية - أي عنها - تصدقك « .

قال احلافظ ابن حجر يف الفتح،كتاب التفسري ��4/8 : » وقال النووي: رأى عي أن 
ذلك هو املصلح�ة يف حق النبي ملسو هيلع هللا ىلص ، واعتقد ذلك ملا رأى من انزعاجه ، فبذل جهده 
يف النصيحة إلرادة راحة خاطره ملسو هيلع هللا ىلص . وقال الشيخ أبو حممد بن أيب مجرة: مل جيزم عي 
باإلش�ارة بفراقها ألنه عقب ذلك بقوله: » وس�ل اجلارية تصدقك « ففوض األمر يف 
ذل�ك إىل نظ�ر النبي ملسو هيلع هللا ىلص ، فكأن�ه قال: إن أردت تعجيل الراح�ة ففارقها ، وإن أردت 
خ�اف ذل�ك فابحث عن حقيقة األمر إىل أن تطل�ع عىل براءهتا . ألنه كان يتحقق أن 
بريرة ال ختربه إال با علمته ، وهي مل تعلم من عائشة إال الرباءة املحضة «. وينظر �رشح 
 حدي�ث اإلف�ك يف فت�ح الب�اري �50�/7.                                                                    =
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يقول�ون - وع�ادت النف�وس إىل صفائها ؛ فا محلها ذلك أب�دًا عىل التقليل من 
قدره أو ذكره بسوء - حاشامها من ذلك - بل كانت تشهد له بالصدق والعلم، 
وتش�ري بمبايعت�ه باخلافة بع�د عثمان ريض اهلل عنه ، وق�د كانت حتيل عليه يف 
بعض املس�ائل ، وترتحم عليه، وتروي بعض فضائله وبعض األحاديث التي 

تتعلق ب�ه، كان ذلك هو دأب السيدة عائشة وشأن األصحاب مجيعًا .

وق�د بيَّنَْت الس�يدة عائش�ة يف موقف احتيج فيه إىل البيان، وحتى توضح 
الص�ورة لبع�ض م�ن ال يعلمون، أنه م�ا كان بينها إال مثل م�ا يكون يف بعض 
األوق�ات بن املرأة وأق�ارب زوجها، وأن األمر لم يتعد ه�ذا، وأنه عندها ملن 

الصاحلن، وإنما ذكرت ذلك فقط للتنبيه . 

فمن تلك الصور التي تدل عى التقدير: 

أ- إشارة السيدة عائشة بمبايعة سيدنا عيل ورضاها به: 

روى اب�ن أيب ش�يبة والط�ربي بس�ند صحي�ح ��� أن األحن�ف ب�ن قيس 
 س�أل كًا م�ن طلحة والزب�ري ريض اهلل عنها باملدينة عم�ن يبايع إن قتل عثان 

ريض اهلل عنه ، وسأل السيدة عائشة بمكة عن ذلك فأشاروا عليه مجيعًا بتقديم 
ع�ي ب�ن أيب طالب ريض اهلل عنه ومبايعته ، ق�ال: »عن األحنف بن قيس قال: 

= وينظ�ر تعلي�ق اإلمام النووي عىل حديث مرض رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، واتكائه ملسو هيلع هللا ىلص وهو 
خارج إىل املس�جد عىل العباس وعي وعقيل وأس�امة بن زيد ريض اهلل عنهم �رشح 

مسلم �58/4 -��59 .
��� صحح احلافظ ابن حجر سند الطربي يف الفتح ��/�8 . وقد رواه الطربي يف تاريخ 

الطربي ��496/4 من نفس طريق ابن أيب شيبة .
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قدمن�ا املدين�ة ونحن نريد احلج، فإن�ا لبمنازلنا نضع رحالن�ا إذ أتانا آت فقال: 

إن الن�اس قد فزعوا واجتمعوا يف املس�جد ... ق�ال األحنف: فانطلقت فأتيت 

طلح�ة والزب�ري فقلت: من تأم�راين به وم�ن ترضيانه يل، ف�إين ال أرى هذا إال 

مقت�والً؟ ق�اال: نأمرك بعيل ، قال: قل�ت تأمراين به وترضيان�ه يل ؟ قاال: نعم ، 

ق�ال: ثم انطلقُت حاجًا حتى قدمت مكة فبينا نحن هبا إذ أتانا َقْتُل عثاَن، وهبا 

عائش�ة أم املؤمن�ن، فلقيتها فقلت هلا: من تأمريني ب�ه أن أبايع ؟ فقالت: عليًا، 

فقلت: أتأمرينني به وترضينه يل ؟ قالت: نعم ، فمررت عىل عيٍّ باملدينة فبايعته 

ثم رجعت إىل البرصة « ��� .

وه�ذا كله رضا بأمري املؤمنن عيٍّ ريض اهلل عنه، وتوصية منهم بمبايعته، 

وأنه أوىل الناس باخلافة بعد عثان ريض اهلل عنه ، وأن هؤالء الثاثة مل ينازعوه 

اخلاف�ة وال طعنوا فيها ، وما جرى م�ن اختاف كان باجتهاد ومل يقصدوا إال 

مصلح�ة املس�لمن ��� ، بل جاء أن س�يدنا عليًا طلب مبايعة غ�ريه، إما طلحة 

وإما الزبري ريض اهلل عنهم مجيعًا .

��� املصن�ف البن أيب ش�يبة، كتاب األم�راء �04/�6-�05، وكتاب اجلمل، يف مس�ري 
عائشة وعي وطلحة والزبري��/�78-�85 .

��� ليس هذا البحث حمًا لدفع الشبه املثارة حول هذا املوضوع ، وقد روي ترحم عي عىل 
طلحة والزبري وحزنه عليها وتبشريه قاتل الزبري بالنار ، فريض اهلل عنهم مجيعًا، وقد 
بح�ث املحققون من العلاء قديًا وحديثًا مس�ألة الش�جار ، وأثبت�وا االجتهاد وإرادة 
اخلري للجميع ، ويل بحث يف مس�ألة التش�اجر، أسأل اهلل َعزَّ وَجلَّ أن يتمه عىل الوجه 
ال�ذي يرضيه، وأحيل القارئ إمجاالً عىل كت�اب حتقيق مواقف الصحابة يف الفتنة من 
مروي�ات اإلمام الطربي واملحدثن ، تأليف د. حممد أحمزون ، وكتاب فصل اخلطاب 

يف مواقف األصحاب للشيخ حممد صالح أمحد الغريس .
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ب - استغفار كل منها لآلخر: 

نقل�ت لنا كتب التواريخ فضًا عن كتب الس�نن طرفًا مم�ا كان بينهما من 
التقدير ، ومجيِل فعل سيدنا عي بأمه أم املؤمنن ريض اهلل عنها، ومعرفته حلسن 
مقصده�ا عندما خرجت هي وطلحة والزبري ريض اهلل عنهم يف واقعة اجلمل، 

فلننظر إىل ما رواه الطربي وذكره ابن كثري وغريمها .

روى الط�ربي عن س�يف بن عم�ر كيف اطمأن س�يدنا عي عىل الس�يدة 
عائش�ة يوم حادثة اجلمل، وكيف اس�تغفر كل منها لآلخ�ر وللفريقن مجيعًا ، 
وكيف جهز الس�يدة عائش�ة بأحسن جهاز عندما أرادت العودة من البرصة إىل 

املدينة ، وكيف أقام احلد عىل من انتقصها، وأساء األدب معها .

فعن س�يف بن عمر بس�نده قال: » فانتهى إليها - أي عائشة يوم اجلمل- 
فقال: أي أمه ، يغفر اهلل لنا ولكم ، قالت غفر اهلل لنا ولكم « ��� .

ويف رواي�ة أخ�رى عن س�يف ع�ن حممد بن عب�د اهلل وطلحة ب�ن األعلم 
بإس�نادمها قال: » لما انتهى إليها - أي عي ريض اهلل عنه - قال: كيف أنت يا 

، قالت: ولَك « ���.  ُأّمه ؟ قالت: بخري، قال: يغفر اهلل لِكِ

ج - حسن جتهيز سيدنا عيل للسيدة عائشة: 

وذلك بعد واقعة اجلمل بعد أن أنزهلا مكرمة يف منزل يليق هبا، وأرسل 
بع�ض أوالده لوداعه�ا، فه�و ك�ا رواه الطربي عن س�يف م�ن رواية حممد 

��� تاريخ الطربي 5��/4 - 5�4 .
��� تاريخ الطربي 5�4/4 .
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وطلحة بإس�نادمها، قال: » جهز عي عائش�ة بكل يشء ينبغي هلا من مركب 

أو زاد أو مت�اع، وأخ�رج معه�ا كل م�ن نج�ا ممن خ�رج معه�ا إال من أحب 

 املقام، واختار هلا أربعن امرأة من نساء أهل البرصة املعروفات، وقال: جتهز 

ي�ا حمم�د فبلغه�ا، فلما كان الي�وم الذي ترحتل في�ه، جاءها حت�ى وقف هلا، 

وح�رض الناس، فخرَجْت عىل الن�اس وودعوها وودعتهم، وقالت: يا بني، 

ال يعتب بعضنا عىل بعض استبطاًء واستزادًة، فا يعتّدن أحد منكم عىل أحد 

بيشء بلغه من ذلك؛ إنه واهلل ما كان بيني وبني عيلٍّ يف القديم إال ما يكون بني 

املرأة وأمحائها؛ وإنه عندي عى معتبتي من األخيار. وقال عيل: يا أهيا الناس، 

ْت، م�ا كان بيني وبينها إال ذل�ك، وإنها لزوجة نبيكم ملسو هيلع هللا ىلص  صدق�ْت واهلل وبرَّ

يف الدنيا واآلخرة، وخرجت يوم الس�بت لغرة رجب س�نة س�ت وثاثن ، 

ح معها بنيه يومًا « ���.  وشيعها عيٌّ أمياالً ، ورسَّ

فه�ذا من األدب املع�روف بن هؤالء الكب�ار، ويف بيانهم�ا لذلك دفع 

ألوهام المتوهمين .

د - إحالة السيدة عائشة عى سيدنا عيل يف بعض املسائل: 

 وذل�ك مث�ل مس�ألة التوقي�ت يف املس�ح ع�ىل اخلف�ن ، وهذا م�ن آداهبم 

ريض اهلل عنه�م أهنم إذا س�ئلوا عا مل يعلموا، أو مل يتأك�دوا، أحالوا إىل َمْن هو 

أعلم ���، فقد أخرج اإلمام مسلم عن رشيح بن هانئ قال: » أتيت عائشة أسأهلا 

��� تاريخ الطربي 544/4 ، البداية والنهاية �57/4 .
��� ينظر رشح صحيح مسلم للنووي �/�68 .
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عن املس�ح عىل اخلف�ن فقالت: عليك بابن أيب طالب فس�له، فإنه كان يس�افر 

مع رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فس�ألناه فقال: جعل رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ثالثة أي�ام ولياليهن، 

 للمس�افر ويوم�ًا وليل�ة للمقي�م «. ويف رواية أخرى عن رشيح ب�ن هانئ قال: 

» س�ألت عائشة عن املسح عىل اخلفن فقالت: ائت عليًا فإنه أعلم بذلك مني، 

فأتيت عليًا، فذكر عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص بمثله « ���. 

 ه�� - استش�هادها لم�ا س�ئلت بواقعة حدثت لس�يدنا ع�يل وفاطمة 

ريض اهلل عنهما: 

 وذل�ك عندم�ا س�ئلت ع�ن األكل من حل�وم األضاحي فذكرت توس�عة 

رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف األكل منه�ا، وروت عن الس�يدة فاطم�ة تقديمه لعي ريض 

اهلل عن�ه، فم�ا كان�ت تتحاش�ى ذكر س�يدنا ع�ي، بل ذك�رت حرص�ه يف ه�ذا 

 احلديث عىل استيثاقه لما قالت السيدة فاطمة ريض اهلل عنها ؛ ألنه يعرف هني 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن األكل منها بعد مرور ثاثة أيام، ومل يعلم بالتوسعة ، فعن سليان 

ابن أبى س�ليان عن أمه أم س�ليان - وكامها كان ثقة - قالت: » دخلت عىل 

عائش�ة زوج النبي ملسو هيلع هللا ىلص فسألتها عن حلوم األضاحي فقالت: قد كان رسول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص هن�ى عنها ث�م رخص فيها، قدم عي ب�ن أيب طالب من س�فر، فأتته فاطمة 

بلحم من ضحاياها فقال: أومل ينه عنها رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ؟ فقالت: إنه قد رخص 

��� صحيح مسلم كتاب الطهارة، باب التوقيت يف املسح عىل اخلفن �رشح النووي �/�67-
��68 ، وأخرجه أمحد يف املسند �/96 ، ��� .
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فيها. قالت: فدخل عِليٌّ عىل رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فس�أله عن ذلك فقال له: » كلها 
من ذي احلجة إىل ذي احلجة « ���.

و- إحال�ة كل من س�يدنا عيل والس�يدة عائش�ة عى اآلخ�ر يف إعالم 
الناس بوصف النبي ملسو هيلع هللا ىلص للخوارج:

وه�ذه اإلحالة من كل منهما عىل اآلخ�ر دليل رضا كل منها بعلم اآلخر 
وعدالته ودينه ، وتزكية كل منها لآلخر؛ إذ يكفي أن يكون شاهدًا له ، خاصة 
أن الن�اس كان�وا يف حاجة إىل معرفة صفة هؤالء مما كان فيه تأييد لفعل س�يدنا 
عي ريض اهلل عنه؛ إذ هو الذي قاتل اخلوارج ، وفيه أيضًا تزكية السيدة عائشة 

ريض اهلل عنها هلم، وتبشريها ملن شهد قتاهلم ���.

��� أخرج�ه اإلم�ام أمح�د يف املس�ند �8�/6 ، والط�رباين يف األوس�ط 4�7/4 ، وق�ال 
اهليثم�ي يف املجم�ع �4/4: » قل�ت: حديث عائش�ة يف الصحيح خالي�ًا عن حديث 
فاطمة، ولذلك ذكره اإلمام أمحد يف مس�ند فاطمة . رواه أمحد والطرباين يف األوس�ط 
وق�ال: لم ترو أم س�ليان غري هذا احلدي�ث. قلت: وثقت كما نقل يف املس�ند، وبقية 

رجال أمحد ثقات « .
��� وكان قتال س�يدنا عي للخوارج أحد أظهر الدالئل عىل كونه أوىل باحلق يف الش�جار 
الذي جرى بينه وبن س�يدنا معاوية ومن معه من أهل الشام ريض اهلل عنهم أمجعن، 
وذاك لتصديق�ه مل�ا أخرب به رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ك�ا جاء يف حديث أيب س�عيد اخلدري أن 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: » مترق مارقة يف فرقة من الناس فييل قتلهم أوىل الطائفتني باحلق « 
�صحيح مسلم برشح النووي ��67/7 ، وقد كان بعض املسلمن حترجوا من قتال 
اخلوارج ووجدوا يف أنفسهم شيئًا - �ينظر مسند أيب يعىل �/���7 - فكانت ظهور 
العامات التي أخرب هبا رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فيهم ، وكذا ش�هادة الصحابة بذلك كالسيدة 
 عائش�ة وأيب س�عيد اخل�دري وغريه�م مذهبًا هلذا احل�رج ، ومؤيدًا لفعل س�يدنا عي 
ريض اهلل عنه�م أمجعن وجزاهم عنا خري اجلزاء، قال أبو س�عيد اخلدري ريض اهلل =  
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يقول س�يدنا عي ريض اهلل عنه: » لقد علمت عائشة بنت أيب بكر أن أهل 

النهر ملعونون عى لسان حممد ملسو هيلع هللا ىلص « ���.

لِيٍّ ريض اهلل عنها بعد أن َسَألت عن شأن اخلوارج،  ىجَ عجَ وأما إحالتها عجَ

وزك�ت م�ن قاتلهم ، وهم س�يدنا ع�ي وأصحابه - وقد كان�ت بمكة وعي 

ريض اهلل عنه بالعراق- وذلك فيا رواه كليب بن شهاب قال: » كنت حاجًا 

أو معتم�رًا - قال: ال أدري أي ذلك قال - فمررت عىل عائش�ة فقالت: من 

هؤالء الذين خرجوا قبلكم يقال هلم: احلرورية ؟ قال: قلت: يف مكان يقال 

له: حروراء ؟ قال: فس�موا بذلك احلرورية . قال: فقالت: طوبى ملن ش�هد 

هلكتهم . قالت: أما واهلل لو شاء ابن أيب طالب ألخركم خرهم « . ثم قال 

عي ريض اهلل عنه هلذا الس�ائل الذي زار عائش�ة ريض اهلل عنها: » كنت عند 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وليس عنده أحد إال عائشة قال: فقال يل: » يا عيل كيف أنت 

وق�وم خيرج�ون بمكان كذا وك�ذا «. وأومأ بيده نحو المش�رق: » ويقرؤون 

الق�رآن ال جي�اوز حناجره�م - أو تراِقيجَهم - يمرقون من اإلس�الم كا يمرق 

بجَشية « ، ثم قال:  ج اليد، كأن يده ثدُي حجَ دَّ السهم من الرِميَّ�ة، فيهم رجل ُمخجَ

أنش�دتكم ب�اهلل الذي ال إله إال هو أحدثتكم أنه فيه�م ؟ قالوا: نعم. فذهبتم 

= عنه بعد أن روى حديث اخلوارج: » وأش�هد أن عي بن أيب طالب قاتلهم وأنا معه 
فأمر بذلك الرجل فالتمس فوجد فأتى به حتى نظرت إليه عىل نعت رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

الذي نعت « �صحيح مسلم برشح النووي ��66/7. 
��� أخرج�ه الطرباين يف األوس�ط: �/��4 . وقال اهليثم�ي يف املجمع ����9/6: رواه 
الطرباين يف الصغري واألوس�ط بإس�نادين ورجال أحدمها ثقات . وقد أوردت النص 

الذي وثق اهليثمي إسناده ، وينظر جممع البحرين ��9-��8/5 .
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فالتمس�تموه حتى جئتم به تسحبونه كا َنَعتُّ لكم؟ قال: ثم قال: صدق اهلل 
ورسوله. ثاث مرات « ���.

ز- تصديقها لعيل ريض اهلل عنه، وترمحها عليه، وذكرها خصلة له: 

وذلك يف حديث عبد اهلل بن شداد عندما قدم عليها بعد مقتل عي ريض اهلل 
عنه بالعراق ، وطلبت منه أن حيدثها حديث عيٍّ مع اخلوارج، ومعرفتها بذلك 
�َد أهِل العراق وكذهبم عىل عيٍّ ريض اهلل عنه ، فس�ألته بع�د أن حدثها عن  َتَزيُّ
ج ذي الثديتن الذي قتل مع اخل�وارج، وما الذي قاله عي  ه��ذا الرج�ل املخدَّ
ريض اهلل عن�ه حن رأى هذه اآلية التي أخرب بها رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ؟ قالت: » فا 
يشء بلغني عن أهل العراق يتحدثونه يقولون ذا الثدية مرتن ؟ قال: قد رأيته، 
وقم�ت مع عي عليه يف القتىل ، فدعا الناس فقال: هل تعرفون هذا ؟ فما أكثر 
م�ن جاء يقول: رأيته يف مس�جد بني فان يصي، ومل يأت�وا فيه بثْبٍت يعرف إال 
ذلك ، قالت: فما قول عي حن قام عليه، كا يزعم أهل العراق؟ قال: سمعته 
يقول: صدق اهلل ورس�وله، قالت: فهل سمعت أنه قال غري ذلك؟ قال: اللهم 
ال ، قالت: أجل ، صدق اهلل ورسوله، يرحم اهلل عليًا إنه كان من كالم�ه ال يرى 
ش�يئًا يعجبه إال قال: صدق اهلل ورس�وله ، فذهب أهل العراق فيكذبون عليه، 

ويزيدون عليه « ���.

��� أخرج�ه أب�و يعىل يف املس�ند �/��6 – �64 ، وأخرجه البزار بنح�وه: البحر الزخار 
�/�9- 94 . ق�ال اهليثمي يف املجم�ع ��9/6: رواه أبو يعىل ورجاله رجال ثقات 

ورواه البزار بنحوه. 
��� أخرج�ه أب�و يعىل يف مس�نده �/�67 -�70 ، وأمحد يف املس�ند �/86- 87 . وقال 

احلافظ اهليثمي يف جممع الزوائد ��7/6: » رواه أبو يعىل، ورجاله ثقات « .
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ح - شهادهتا له ولمن معه باخلريية: 

 وذل�ك فيم�ا رواه أب�و الضحى عن م�روق عن عائش�ة ريض اهلل عنها: 

» أهنا ذكرت اخلوارج ، وسألت من قتلهم ؟ - يعني: أصحاب النهر - فقالوا: 

، فقالت: س�معت رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يق�ول: يقتلهم خيار أمت�ي، وهم رشار  ع�يٌّ
أمتي «���.

لكلي�ب  قوهل�ا  الس�ابق  ش�هاب  ب�ن  كلي�ب  حدي�ث  يف  س�بق  وق�د 
ع�ي  عن�د  م�ن  رج�ع  ق�د  وكان   ، اخل�وارج  قات�ل  مل�ن  باخل�ري   وتبش�ريها 
ريض اهلل عنه من العراق بعد قتاهلم هلم، قالت: » طوبى ملن شهد هلكتهم « .

وبع����د، فه�ذه بع�ض املواق�ف التي تدل ع�ىل تقدير كل منه�ا لآلخر، 
وثنائ�ه عليه وحفظ�ه حلقه، وجتعلنا نقف موقف األدب وحس�ن الظن - وهم 
أوىل الن�اس به - إن قرأنا أو م�ر علينا يشء خيالف ذلك، وجتعلنا أيضًا نتحرى 
يف قب�ول األخب�ار املروي�ة عنهم، فا نقبل إال م�ا صح أو ُقبَِل عن�د أهل العلم 
باحلدي�ث، خاصة يف مس�ألة اخلافات ب�ن الصحابة، والتي دائ�ًا ما يصورها 
اجله�ال وأهل األهواء عىل غري صورهت�ا احلقيقية، ويدفعون بالنصوص الثابتة 
يف تزكيتهم، والنصوص الثابتة عنهم يف حس�ن قصدهم، ولذلك وجب علينا 

��� أخرجه البزار يف مس�نده: �كش�ف األس�تار �/���6 و �خمترص زوائد مس�ند البزار 
�/56 وصححه احلافظ ابن حجر فيه� ، وقال اهليثمي يف املجمع ����9/6: » رواه 
البزار وفيه عطاء بن الس�ائب وقد اختلط « . قلت: وقد حس�ن احلافظ يف فتح الباري 
���/��98 ، إس�ناد رواية له لعلها - واهلل أعلم - رواية أخرى وهي عن الش�عبي 
عن مروق عن عائش�ة بلفظ: قالت: ذكر رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اخلوارج فقال: » هم رشار 

أمتي يقتلهم خيار أمتي « .
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 أن نفهمه�ا ع�ىل أحس�ن الوجوه، وه�ي التي فهمه�ا وكان عليها أهل الس�نة، 
فريض اهلل عنهم مجيعًا وريض عمن أحبهم وَتَرىضَّ عنهم ، وهدى اهلل مبغضهم 

أو مبغض أحدهم ، فإن مل هيتد، فجزاه اهلل رشًا !!

رابعًا: املودة بني السيدة عائشة وبقية القرابــة:

إن حدي�ث العاق�ات واملودة بن أم املؤمنن عائش�ة ريض اهلل عنها وبن 
بقي�ة قرابة النبي ملسو هيلع هللا ىلص حديث طويل، وحس�بنا أهنا أمه�م با حيوي هذا الوصف 
من ش�دة احلرمة، ومن الرمحة والش�فقة منها عىل من سواها، ونذكر هنا صورًا 

جتي بعض مظاهرها ، فمنها: 

أ - تشفع عبد اهلل بن الزبري عند السيدة عائشة ريض اهلل عنها بأقارب النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 

وذلك أن الس�يدة عائش�ة كان�ت قد ن�ذرت أال تكلم ابن أخته�ا عبد اهلل 
اب�ن الزبري عندما بلغها أنه اس�تكثر ما تنفقه وتتص�دق به، وقال كا يف صحيح 
البخاري: » لتنتهن عائشة أو ألحجرن عليها « ���، ويف رواية أخرى عن عروة 
اب�ن الزبري ق�ال: » كان عبد اهلل بن الزبري أحب البرش إىل عائش�ة بعد النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
وأيب بكر ، وكان أبرَّ الناِس هبا ، وكانت ال متس�ك ش�يئًا مما جاءها من رزق اهلل 
إال تصدق�ت . فق�ال اب�ن الزبري: ينبغي أن يؤخ�ذ عىل يدهي�ا . فقالت: أيؤخذ 
ع�ىل يدي، عيَّ نذر إن كلمته ...« ���، فلا طال هجرها له استش�فع ابن الزبري 
بأخوال النبي ملسو هيلع هللا ىلص ؛ ملعرفته رقتها وإكرامها هلم حتى قبلت شفاعتهم ، وأعتقت 

يف كفارة نذرها أربعن رقبة يف سبيل اهلل .

��� صحيح البخاري، كتاب األدب، باب اهلجرة ��5/5 .
��� صحيح البخاري، كتاب املناقب، باب مناقب قريش �/���9 .
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ق�ال ع�روة ب�ن الزب�ري فيم�ا رواه البخ�اري: » ذهب عب�د اهلل ب�ن الزبري 
 م�ع أن�اس من بني زهرة إىل عائش�ة ، وكان�ت أرقَّ يشء عليه�م؛ لقرابتهم من 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص « ��� .

فإذا كان هذا حال السيدة عائشة مع أخوال النبي ملسو هيلع هللا ىلص ، فكيف بقرابته من 
عصبته ملسو هيلع هللا ىلص وذريته ، اللهم إنه كان أضعاف ذلك .

كَّى: ب - شهادة ابن عباس للسيدة عائشة، وتورعها عن أن ُتزجَ

وذلك أن عبد اهلل بن عباس ريض اهلل عنها استأذن عىل السيدة عائشة يف 
م�رض موهتا، فكان م�ن ورعها أهنا خافت أن يثني عليه�ا ويزكيها، فلا دخل 
عليه�ا برشها، وذكر هل�ا بعض فضائلها، فقد روى البخاري عن ابن أيب مليكة 
قال: » اس�تأذن ابن عباس قبل موهتا عىل عائش�ة وهي مغلوبة، قالت: أخش�ى 
، فقيل: ابُن عم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ومن وجوه املسلمن، قالت: ائذنوا  أن يثنَِي عيَّ
له، فقال: كيف جتدينك ؟ قالت: بخري إن اتقيُت، قال: فأنت بخري إن شاء اهلل، 
زوجُة رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ومل ينِكح بِكرًا غريِك، ونزل عذُرك من الس�اء . ودخل 
، ووددت أين كنت نس�يًا  ابن الزبري ِخاَفه، فقالت: دخل ابن عباس فأثنَى عيَّ

منسيًا « ��� !!

ويف رواي�ة القاس�م بن حممد عن�د البخاري قال: » ي�ا أم املؤمنني، تقدمني 
عى فرط صدق عى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وعى أيب بكر « ��� .

��� السابق �/��90 . 
��� صحيح البخاري، كتاب التفسري، سورة النور �779/4 .

��� صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عائشة �/��75 . 
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ويف رواي�ة اب�ن أيب مليك�ة عند اإلمام أمح�د، قال ابن عب�اس ريض اهلل 

عنه�ا: » م�ا بينك وبني أن تلقي حمم�دًا ملسو هيلع هللا ىلص واألحبة إال أن خت�رج الروح من 

اجلسد ...« ���.

يق�ول احلاف�ظ ابن حجر يف التعليق عىل ه�ذا احلديث: » ويف ه�ذه القصة 

داللة عىل سعة علم ابن عباس، وعظيم منزلته بن الصحابة والتابعن، وتواضع 

عائش�ة وفضلها، وتشديدها يف أمر دينها ، وأن الصحابة كانوا ال يدخلون عىل 

أمهات املؤمنن إال بإذن ، ومشورة الصغري عىل الكبري إذا رآه عدل إىل ما األوىل 

خافه ، والتنبيه عىل رعاية جانب األكابر من أهل العلم والدين ، وأن ال يرتك 

ما يستحقونه من ذلك ملعارض دون ذلك يف المصلحة « ���.

وبع��د: فه��ذا كان ش�أن السيدة عائش�ة مع قرابة النبي ملسو هيلع هللا ىلص من املحبة 

واملودة واإلكرام والثناء، ومعرفة بعضهم ألقدار بعض، فا كان بينهم بغض 

أو ش�نآن - حاش�اهم من ذلك - وهذا أيضًا هو ش�أن الزوج�ات مجيعًا مع 

قرابة النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وشأن قرابة النبي مع زوجاته؛ وإنا أطلت يف ذكر أم املؤمنن 

عائش�ة ريض اهلل عنه�ا خاص�ة، ألن هذا ه�و الذي وقفت علي�ه مما صححه 

أو قبل�ه العلاء من الروايات، ومل أقصد االس�تقصاء أب�دًا، ولعل املتتبع يأيت 

بالكث�ري ملواقف أمهات املؤمنن رض�وان اهلل عليهن أمجعن، وكذلك أطلت 

��� املسند �/�77 .
��� فتح الباري �4�-�4�/8 .
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نظرًا للحاجة إىل ذلك، وفاًء بحق أمنا أم املؤمنن عائشة ريض اهلل عنها التي 

 ،  ُأيِسَء إليه�ا، وتناوهل�ا املنافق�ون وأه�ل األهواء ب�ا ال يريض اهلل َع�زَّ وَجلَّ

رفع اهلل درجتها ورزقنا شفاعتها .

 وق�د كان غ�ريض إثب�ات ش�واهد امل�ودة والثن�اء بينه�ن وب�ن آل بي�ت 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، وخاصة أم املؤمنن عائشة ريض اهلل عنها، وما ذكرنا فيه كفاية 

إن شاء اهلل تعاىل .

* * *



اخلامتـــــــــة
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اخلامتـــة

احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، وبفضله نوفق للخريات، والصاة 
والس�ام عىل املريب األعظم والرس�ول األكرم، سيدنا حممد وعىل آله خري آل ، 

وأصحابه صفوة الرجال .

وبع�د هذه اجلولة املبارك�ة مع جمتمع الصحابة رض�وان اهلل تعاىل عليهم، 
ومع كبار الصحابة وآل البيت ريض اهلل عنهم مجيعًا ، ومع ش�ذرات من س�رية 
بيوت زوجات النبي ملسو هيلع هللا ىلص، قد استعرضنا خاهلا ناذج ملا كان عليه هذا املجتمع 
الق�رآين من املودة والرمح�ة ومكارم األخاق، فإننا يمك�ن أن نخلص إىل أهم 

نقاط، مما تناوله هذا البحث، وهي: 

- أن ه�ذا املجتمع كان جمتمعًا ربانيًا، ق�د نصبه اهلل تعاىل وأخرجه ليكون 
النموذج األكمل للمجتمعات اإلنسانية الفاضلة .

 - أن ه��ذا املجتم�ع كان أظه�ر َمَث�ٍل للخريي�ة املتمثل�ة يف قول�ه تع�اىل: 
ٹ    ٹ   ٿ   ٿ       ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ    ﴿

ٹ  ٹڤ ﴾ ��� .

- أهنم بحق ومن خال الش�واهد السابقة استحقوا مدح اهلل تعاىل هلم يف 
كتابه، وثناء رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، وكفى بذلك شاهدًا للمؤمنن .

- القول بخاف ذلك سواء يف حياة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أم بعد وفاته، تكذيب 

��� سورة آل عمران من اآلية ��0 .
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هلل ولرسوله، وإبطال لكام اهلل تعاىل؛ إذ مدح من ال يستحقون- حاشاه تعاىل 
وحاشاهم - ووعد باجلنة وباحلسنى من ال يثبتون .

- أن ش�واهد املودة بينهم ال تكاد حترص، فا جتد بابًا من أبواب اخلري إال 
وهلم فيه اليد الطوىل، وأن احلقائق التي ذكرناها تزيد املؤمن حمبة فيهم وتعظيًا 

هلم ، واعتزازًا وافتخارًا هبم .

- ووجدناهم كيف تربوا عىل رعاية دقائق آداب علم املعاملة فيا بينهم.

- نجد من سات هذا املجتمع قرب احلاكم من املحكوم، وقيام كل بحق 
اآلخر قدر استطاعته .

- ونجد تش�اورهم فيا بينهم، وعدم استغناء أحدهم عن أخيه ، سواء يف 
أمور دينهم أم أمور دنياهم، مما يدل عىل شيوع الثقة فيا بينهم.

- ومن سات جمتمعهم البساطة مع الوقار، واملروءة ، والتواضع، وإنكار 
الذات، وحتببهم بعضهم لبعض ، بالتهادي والتزاور، وحسن اجلوار.

- وق�د وجدنا فيه اإليث�ار والتكافل ، وإنفاق بعضهم عىل بعض، وحتمل 
بعضه�م دي�ون بع�ض، وتفق�د بعضهم ألح�وال بع�ض، وكي�ف كان يويص 

بعضهم لبعض.

- ووجدنا كيف كان الصحابة يدافع بعضهم عن بعض، ويبينون املواقف 
مل�ن ال يعلم�ون عىل وجهه�ا الصحيح، ذبًا ع�ن عرض إخواهنم، مم�ا ُيبِْنُ عن 

هتم وتعظيمهم حلق الصحبة . ُأُخوَّ
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- ووجدن�ا كي�ف كان�وا يس�ارعون يف إرض�اء إخواهن�م، إن أخطؤوا يف 
حقهم، وجربهم خاطر إخواهنم من الضعفاء .

- وأهن�م مثل�وا مثًا أعىل يف أدهبم مع االخت�اف، فا كان يدعوهم ذلك 
إىل انتقاص بعضهم لبعض ، أو االنتصار ألنفسهم بتشكيكهم يف علم إخواهنم 
أو دينه�م، بل يعلمون أن الكثري من ذلك مما يس�وغ اخل�اف فيه، وأن اجلميع 

يقصد وجه اهلل تعاىل .

- أن الصحابة كانوا كبارًا ، ال يتبعون هفوات إخواهنم، بل يعلمون أن ما 
يصدر يف حال الغضب ال يعرب عن حقيقة ما كان بينهم.

- ووجدن�ا كي�ف كان الصحاب�ة أع�رف الناس بأق�دار بعضه�م بعضًا، 
وبمنزلة صحبة رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وكيف كانوا ينزلون الناس منازهلم ، بحس�ب 
قرهبم من رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وجهادهم وبائهم يف سبيل اهلل، وبحسب ما آتاهم 

اهلل من العلم والفضل .

- وجدن�ا الصحابة يثن�ي بعضهم عىل بعض، ويعلن أحدهم بمحبة أخيه 
ويرجو بتلك املحبة أن يلحقه اهلل تعاىل به .

- ووجدن�ا كيف كان الصحابة يروون مناق�ب بعضهم بعضًا ب، وينرش 
بعضهم فضائل بعض، ويشهد ألخيه با سمعه يف حقه من رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص . 

- ووجدنا الصحابة يولون آل بيت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص املكانة العليا، ويعرفون 
هلم حق قرابتهم من رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص .
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العب�اس ب�ن   - ووجدن�ا كي�ف كان�ت لع�م رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص س�يدنا 
عبد املطلب مكانة عظيمة يف نفوس املسلمن. 

- ورأينا كيف كانت مكانة س�يدنا عي بن أيب طالب عندهم علًا وفضًا 
وش�جاعة وِقَدم�ًا يف اإلس�ام، وقربًا من رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، وكي�ف كانت حمبة 
الصحاب�ة واخللف�اء الراش�دين وتقديره�م لس�بطي رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص احلس�ن 

واحلسن، ملكاهنا من رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص .

- ووجدنا تعظيمهم ملقام س�يدنا أيب بكر وعمر ، وعدم تقديمهم أحدًا 
عليها، وكيف كانت منزلة س�يدنا عثان يف نفوسهم، فاختاروه أمريًا عليهم 

بعد عمر بن اخلطاب .

- ووجدن�ا كيف كانت منزل�ة أيب بكر وعمر وعثان عند عي ريض اهلل 
عنه�م، وكي�ف كان يثني عليهم، وكي�ف كان قربه منه�م، ومنزلته عندهم، 

وأهنم كانوا كاألرسة الواحدة .

- ووجدن�ا كيف كانت بيوت زوجات رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص خري بيوت ، وأهنا 
ال تزال نرباسًا لنا ، ومثًا عاليًا لاقتداء .

- ووجدن�ا كيف ألف اهلل بن قلوب زوج�ات النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وكيف زكاهن 
ورباهن اهلل تعاىل ورسوله، وكيف تعددت صور املودة بينهن ، بكثرة اجتاعهن، 
وتذاكرهن ما يذكر يف بيوهتن من اخلري، وتباسطهن، وإيثار إحداهن لألخرى، 
ومتري�ض بعضه�ن لبعض، وترح�م إحداهن عىل األخ�رى، ووصية إحداهن 

لألخرى ، فما ُكنَّ كأحد من النساء .
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- ووجدن�ا كي�ف كان�ت تثن�ي إحداه�ن عىل األخ�رى، وت�روي وتنرش 

فضائلها، وتبن منزلتها من رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فك�ن الزوجات املطهرات ظاهرًا 

وباطنًا .

- ووجدن�ا كي�ف كانت العاقة بينهن وبن بقية آل بيت رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، 

عاقة التكريم والتقدير واملحبة .

- ووجدن�ا كي�ف كانت عاقة الس�يدة عائش�ة بالس�يدة فاطمة ريض اهلل 

عنه�ا، وكيف كان�ت حمبتها وتقديرها للس�يدة فاطمة، وكي�ف كانت ال تقدم 

عليها أحدًا من النساء . 

 - ووجدن�ا العاق�ة الطيب�ة بن أم املؤمنن الس�يدة عائش�ة وس�يدنا عي 

ريض اهلل عنه�ا، عاقة التقدير، واإلش�ادة، ومعرفة احلق�وق، فا كانت بينها 

عداوات أو مشاحنات حاشامها . 

- ومن املعلوم أن الصحابة قد ترتبت هلم علينا حقوق كثرية جيب االلتزام 

هبا ، وأن التزامنا هبا عامة من عامات حسن االتباع هلم .

- أن كل من تناوهلم بس�وء قد خالف أمر اهلل َعزَّ وَجلَّ باالس�تغفار هلم، 

وأوقع نفسه يف هاوية مهلكة .

- أن م�ا ذكرناه من ش�واهد األخ�وة واملودة بن الصحاب�ة، جتعل املؤمن 

يسارع مطمئنًا إىل إحسان الظن هبم ، إن وقف عىل ما خيالف ذلك.
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- أن تاريخ الصحابة الكرام تاريخ ناصع ، وقد أيسء فهم بعض جوانبه، 
عندما تناوله بالدرس والتحليل أهل األهواء ، أو من مل يمتلك أدوات البحث 

أو من مل يتمكن منها . 

- أن الباحث يف تاريخ الصحابة، البد له من التحري والتثبت من صحة 
األخب�ار التي يتناوهلا، وأن يس�تحرض ما للصحابة من فض�ل ومكانة،حتى ال 

ختتلط عليه األمور . 

وأخ�ريًا ، فه�والء خري الق�رون ، وهم آباؤن�ا الذين نعتز هب�م، ونترشف 
باالنتساب هلم . 

نس�أل اهلل تع�اىل أن جيازهيم عن�ا خري اجل�زاء، ويرزقنا حمبته�م ومودهتم، 

وحس�ن االتباع هلم، وجيعلنا من أهل ش�فاعتهم يوم القيامة ﴿ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  

ٹ  ڤ  ڤ   ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  
ڃ      ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ﴾.

وصى اهلل وسلم وبارك عى سيدنا حممد وعى آله وصحبه أمجعني

واحلم���د هلل رب العاملني

* * *
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املصادر واملراجع

- اآلح�اد واملث�اين الب�ن أيب عاصم، طبع�ة دار الراية ، الري�اض، ط�، ���4ه� - 
��99 م .

- إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العرشة، للحافظ أمحد بن أيب بكر البوصريي ، 
حتقيق دار املشكاة للبحث العلمي ، طبعة دار الوطن، الرياض، ط� ، �4�0ه�- 

�999 م .
- أدب االختاف يف اإلس�ام، للدكتور طه جابر علواين، مطبوعات املعهد العاملي 

للفكر اإلسامي، الواليات املتحدة األمريكية، ط6 ، �4�6 ه� - �995 م .
- األدب املف�رد لإلم�ام البخاري، برشح حس�ن بن عودة العوايش�ة، طبعة دار ابن 

حزم، بريوت ، ط�، ���4 ه� - ��00 م . 
- األحاديث املختارة ، للحافظ ضياء الدين حممد بن عبد الواحد املقديس، حتقيق د. 

عبدامللك بن دهيش، ط�، �4�0 ه� - �990 م .
- االستيعاب يف معرفة األصحاب ، أليب عمر ابن عبد الرب األندليس ، حتقيق عادل 
أمحد عبد املوجود، وعي حممد معوض ، طبعة دار الكتب العلمية ، بريوت ، ط�، 

�4�5 ه� - �995 م . 
- اإلصاب�ة يف متيي�ز الصحاب�ة، للحاف�ظ ابن حجر العس�قاين ، حتقيق ع�ادل أمحد 
عب�د املوج�ود، وع�ي حممد معوض ، طبع�ة دار الكتب العلمي�ة ، بريوت ، ط� ، 

���4ه� - ��00 م .
- االعتق�اد ، لإلم�ام أيب بك�ر البيهقي، حتقيق د. الس�يد اجلميي، طبع�ة دار الكتاب 

العريب، بريوت، ط�، �408 ه� - �988 م .
- إعام املوقعن عن رب العاملن، البن قيم اجلوزية، ترتيب وضبط حممد عبد السام 

إبراهيم، طبعة دار الكتب العلمية، بريوت، ط�، �4�4 ه� - ��99م .
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- األم، لإلمام حممد بن إدريس الشافعي، طبعة دار الوفاء، املنصورة، حتقيق الدكتور 
رفعت فوزي عبد املطلب، ط�، ���4ه� -��00م .  

- البح�ر الزخار املعروف بمس�ند البزار ، لإلمام احلاف�ظ أيب بكر أمحد بن عمرو بن 
عب�د اخلالق البزار ، حتقيق حمفوظ الرمحن زي�ن اهلل ، طبعة مكتبة العلوم واحلكم ، 

املدينة املنورة ، ط� ، �409 ه� - �988 م .
- البداية والنهاية، للحافظ ابن كثري، حتقيق د. أمحد أبو ملحم ، وآخرون، طبعة دار 

الريان للرتاث، القاهرة، ط�، �408 ه� - �988 م . 
- البداي�ة والنهاي�ة، للحافظ ابن كثري، ن�رش مكتبة املعارف، ب�ريوت، ���4 ه� - 

��99 م . 
- بل�وغ امل�رام من مجع أدلة األح�كام، للحافظ ابن حجر العس�قاين، بعناية عصام 

الدين سيد الصبابطي، طبعة دار احلديث، القاهرة،ط�، �4�4ه� - ��99 م .
- تاريخ اإلسام لإلمام شمس الدين حممد بن أمحد بن عثان الذهبي، عهد اخللفاء 
الراش�دين ، حتقيق الدكتور عمر عبد الس�ام تدمري، طبع�ة دار الكتاب العريب، 

ط�، �407 ه� - �987 م .
- تاري�خ األمم وامللوك، لإلمام أيب جعفر الطربي، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، 

بريوت، بدون تاريخ . 
- تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، نرش دار الفكر، بريوت، بدون تاريخ . 

- تاريخ مدينة دمش�ق، لإلمام أيب القاس�م عي بن احلس�ن بن هبة اهلل املعروف بابن 
عس�اكر، حتقيق حمب الدين أيب س�عيد عم�ر بن غرامة العمري، طبع�ة دار الفكر، 

بريوت، ط� ، �4�8 ه� - �997 م . 
- التبين يف أنساب القرشين ، ملوفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس، حتقيق 

حممد نايف الدليمي ، طبعة عامل الكتب ، بريوت ، �408 ه� - �988 م .
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- تثبي�ت اإلمام�ة وترتيب اخلافة، للحاف�ظ أيب نعيم أمحد بن عب�د اهلل األصبهاين، 
حتقي�ق إبراهيم عي التهامي، طبعة دار اإلمام املس�لم، بريوت، ط�، �407ه� - 

�986 م . 
- حتقي�ق مواقف الصحابة يف الفتنة من روايات اإلمام الطربي واملحدثن، للدكتور 
حمم�د احم�زون، طبع�ة دار طيب�ة للن�رش والتوزي�ع، الري�اض، ط�، �4�5ه�� - 

�994م. 
- تدري�ب ال�راوي رشح تقري�ب النواوي، لإلمام ج�ال الدين الس�يوطي، حتقيق 

الدكتور أمحد عمر هاشم، طبعة دار الكتاب العريب، ���4ه�- ��99م .
- تذكرة احلفاظ للذهبي ، نرش دار الكتب العلمية، بريوت، دون تاريخ .

- تفس�ري الق�رآن العظيم ، للحافظ ابن كثري، حتقي�ق د. حممد إبراهيم البنا وآخرون، 
طبعة دار مطبعة الشعب، القاهرة، بدون تاريخ .

- تفس�ري التحرير والتنوير ، لإلمام حممد الطاهر بن عاش�ور ، طبعة الدار التونس�ية 
للنرش، بدون تاريخ .

- تفس�ري الط�ربي � جامع البيان عن تأوي�ل آي القرآن� ، لإلم�ام احلافظ أيب جعفر 
حمم�د ب�ن جرير الط�ربي، حتقي�ق د. عبد اهلل ب�ن عبد املحس�ن ال�رتك، طبعة عامل 

الكتب، الرياض ، ط�، �4�4ه� - ��00 م .
- التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري، للحافظ ابن حجر العسقاين، 

بعناية السيد عبد اهلل هاشم ياين، املدينة املنورة، ��84 ه� - �964 م .
- هتذيب الكال يف أس�اء الرجال ، لإلمام احلافظ أيب احلجاج يوسف املزي، حتقيق 

د. بشار عواد، طبعة مؤسسة الرسالة ، ط4، �406ه� - �985 م .
- جامع بيان العلم وفضله، لإلمام أيب عمر يوس�ف بن عبد الرب النمري، حتقيق أيب 

األشبال الزهريي، طبعة دار ابن اجلوزي، الدمام، ط�، �4�4 ه� - �994 م .
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- اجلام�ع ألخاق ال�راوي وآداب الس�امع، للخطيب البغ�دادي، حتقيق د. حممود 
الطحان، طبعة مكتبة املعارف، الرياض، ��40ه� - ��98 م .

- اجل�رح والتعدي�ل، لإلمام عبد الرمح�ن بن أيب حاتم الرازي، مص�ورة دار الكتب 
العلمية بريوت، عن طبعة دائرة املعارف العثانية، اهلند .

- مجه�رة أنس�اب الع�رب ، البن ح�زم عي ب�ن أمحد األندل�يس، طبع�ة دار الكتب 
العلمية، بريوت ، ط� ، ��40 ه� - ��98 م . 

- حلي�ة األولياء وطبق�ات األصفياء، لإلمام احلافظ أيب نعي�م األصفهاين ، مصورة 
دار الفكر، بريوت ، بدون تاريخ .

- محل�ة اإلس�ام األوائل وما كان�وا عليه من املحب�ة والتعاون عىل احل�ق واخلري..، 
ملحب الدين اخلطيب .

- دالئل النبوة لإلمام أيب بكر أمحد بن احلس�ن البيهقي، حتقيق الدكتور عبد املعطي 
قلعجي، طبعة دار الكتب العلمية، بريوت، ط�، �405ه� - �985 م .

- الري�اض النرضة يف مناقب العرشة ، للمح�ب الطربي، طبعة دار الندوة اجلديدة، 
بريوت، �988ه� - �408م .

- س�نن الرتمذي � اجلامع � لإلمام أيب عيس�ى الرتمذي، حتقيق الدكتور بش�ار عواد 
معروف، طبعة دار بالغرب اإلسامي، بريوت، ط�، �996 م . 

- س�نن أيب داود، لإلم�ام أيب داود السجس�تاين، حتقيق حممد عوامة، طبعة مؤسس�ة 
الريان، بريوت، ط�، �4�9ه� - �998 م.

- س�نن الدارقطني ، للحافظ عي بن عمر الدارقطني ، حتقيق ش�عيب األرناؤوط ، 
طبعة مؤسسة الرسالة ، ط�، �4�4ه� - �004 م .

- سنن النسائي، لإلمام أيب عبد الرمحن النسائي ، بعناية الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، 
نرش مكتب املطبوعات اإلسامية ، حلب، ط� ، �4�4 ه� - �994 م .
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- س�نن � املسند� الدارمي، لإلمام أيب حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن الدارمي، حتقيق 
حسن سليم أسد، طبعة دار املغني، الرياض، ط�، ���4ه� - �000م .

- الس�نن الك�ربى للنس�ائي، حتقي�ق حس�ن عب�د املنع�م ش�لبي ، بإرشاف ش�عيب 
األرناؤوط، طبعة مؤسسة الرسالة ، ط� ، ���4 ه� - ��00 م .

- الس�نن الك�ربى، لإلمام أيب بك�ر أمحد بن احلس�ن البيهقي، مص�ورة دار املعرفة، 
بريوت، ���4ه� - ��99 م . 

- الس�نة أليب بك�ر أمحد بن حمم�د بن هارون اخلال، حتقيق ودراس�ة عطية بن عتيق 
الزهراين ، طبعة دار الراية، الرياض ، ط� ، �4�5 ه� - �994 م .

- س�ري أع�ام النباء ، لإلمام ش�مس الدي�ن الذهبي ، حتقيق ش�عيب األرناؤوط ، 
وحسن أسد ، طبعة مؤسسة الرسالة ، بريوت ، ط�0 ، �4�4 ه� - �994 م .

- رشح الس�نة، لإلمام احلسن بن مسعود البغوي، حتقيق شعيب األرناؤوط، طبعة 
املكتب اإلسامي، بريوت، ط� ، ��40ه� - ��98 م .

- رشح معاين اآلثار، لإلمام أيب جعفر الطحاوي، حتقيق حممد زهري النجار، طبعة 
دار الكتب العلمية، بريوت، ط�، �407 ه� - �987 م .

- الرشيع�ة، لإلم�ام أيب بكر اآلج�ري، حتقيق الولي�د بن حممد س�يف النرص، طبعة 
مؤسسة قرطبة، القاهرة، �4�6 ه� - �996 م . 

- ش�عب اإليان ، لإلمام أيب بكر البيهقي، حتقيق أيب هاجر حممد الس�عيد بس�يوين، 
طبعة دار الكتب العلمية، بريوت، ط�، �4�0 ه� - �990 م .

- الشفا بتعريف حقوق املصطفي، للقايض أيب الفضل عياض اليحصبي، طبعة دار 
الفكر، بريوت، �409 ه� - �988 م . 

- ش�ائل النبي ملسو هيلع هللا ىلص، لإلمام أيب عيس�ى الرتمذي، حتقيق السيد بن أمحد محودة، طبعة 
مكتبة العلوم واحلكم، مرص، ط�، �4�9 ه� �008 م .
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- صحيح البخاري، بعناية الدكتور مصطفى ديب البغا ، طبعة دار ابن كثري ، دمشق، 
ط5 ، �4�4 ه� - ��99 م .

- صحيح ابن حبان � اإلحسان �، حتقيق شعيب األرناؤوط، طبعة مؤسسة الرسالة، 
ط�، �4�4 ه� - ��99 م .

- صحيح ابن خزيمة، حتقيق د. حممد مصطفى األعظمي، طبعة املكتب اإلسامي، 
بريوت، ط�، ���4 ه� - ��99 م .

- الطبق�ات الك�ربى البن س�عد ، حتقي�ق حممد عبد الق�ادر عطا، طبع�ة دار الكتب 
العلمية ، بريوت ، ط� ، �4�0 ه� - �990 م .

- عرص اخلافة الراش�دة، للدكتور أكرم ضياء العمري، نرش مكتبة العلوم واحلكم، 
املدينة املنورة، ط�، �4�4 ه� - �994 م . 

- فتح الباري رشح صحيح البخاري ، للحافظ ابن حجر العس�قاين ، ترقيم حممد 
ف�ؤاد عبدالباق�ي ، وعناي�ة حم�ب الدين اخلطيب، ن�رش دار الريان لل�رتاث، ط� ، 

�407 ه� - �986 م . 
 - فص�ل اخلط�اب يف مواق�ف األصح�اب ريض اهلل عنهم، ملحم�د صالح الغريس، 

ط دار السام، القاهرة، �4�6 ه� - �996 م.
- فضائل الصحابة ، لإلمام النسائي، حتقيق ودراسة الدكتور فاروق محادة، نرش دار 

الثقافة ، الدار البيضاء، ط� ، �404 ه� - �984 .
- القام�وس املحيط للفريوزبادي، طبع�ة دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، �4�7 

ه� - �997 م .
-كت�اب األربع�ن يف مناق�ب أمه�ات املؤمنن، أليب منص�ور عبد الرمح�ن بن حممد 
ابن احلس�ن بن هبة اهلل ابن عس�اكر، طبعة دار الفكر، دمشق، بتحقيق حممد مطيع 

احلافظ، ط�، �406 ه�، �986 م .
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- كتاب مجل من أنساب األرشاف، ألمحد بن حييى بن جابر الباذري ت �79 ه� ، 

حتقيق سهيل زكار، طبعة دار الفكر ، بريوت ط� ، �4�7 ه� - �996 م .

- كتاب اخلراج، للقايض أيب يوسف يعقوب بن إبراهيم، طبعة دار املعرفة ، بريوت، 

بدون تاريخ .

- كتاب املصاحف، البن أيب داود أيب بكر عبد اهلل بن سليان األشعث ، حتقيق حمب 

الدين عبد السبحان ، طبعة وزارة األوقاف ، قطر ، ط� ، �4�5 ه� ، �995 م. 

-كش�ف األس�تار عن زوائد البزار عىل الكتب الس�تة ، للحافظ ن�ور الدين عي بن 

أيب بكر اهليثمي ، حتقيق حبيب الرمحن األعظمي ، طبعة مؤسس�ة الرس�الة ، ط� ، 

�404 ه� - �984 م .

- املجتم�ع امل�دين يف عه�د النب�وة، للدكت�ور أك�رم ضي�اء العم�ري، طبع�ة اجلامعة 

اإلسامية، املدينة املنورة، ��40 ه� - ��98 م .

- جمم�ع البحرين يف زوائد املعجمن ، للحاف�ظ نور الدين عي بن أيب بكر اهليثمي ، 

حتقيق عبد القدوس حممد نذير ، طبعة مكتبة الرش�د ، الرياض ، ط� ، ���4 ه� 

- ��99 م .

- جممع الزوائد ومنبع الفوائد، للحافظ نور الدين عي بن أيب بكر اهليثمي، نرش دار 

الكتاب العريب، بريوت، ط�، ��40 ه� - ��98 م .

- خمترص إحتاف اخلرية، لإلمام شهاب الدين أمحد بن أيب بكر بن إساعيل البوصريي، 

حتقيق س�يد كروي حس�ن، طبعة دار الكتب العلمية، ب�ريوت، ط�، ��47 ه� 

- �996 م . 

- خمترص زوائد البزار عىل الكتب الستة ومسند أمحد، للحافظ ابن حجر العسقاين، 

حتقيق صربي عبد اخلالق، طبعة مؤسسة الرسالة ، ط� ، ���4 ه� - ��99 م .
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- مرقاة املفاتيح رشح مش�كاة املصابيح ، للعامة عي بن س�لطان القاري ، نرش دار 

إحياء الرتاث العريب ، بريوت ، بدون تاريخ .

- مرويات أيب خمنف يف تاريخ الطربي، عرص اخلافة الراشدة، دراسة نقديه، ليحيى 

ابن إبراهيم بن عي اليحيى، طبعة دار العاصمة، الرياض، سنة �4�0 ه� .

- املستدرك عىل الصحيحن ، لإلمام أيب عبد اهلل احلاكم النيسابوري، ومعه التلخيص 

للذهبي، مصورة دار الفكر، بريوت، ��98 ه� - �978 م .

- مس�ند اإلمام أمحد بن حنبل، مصور مؤسسة قرطبة، القاهرة، عن الطبعة امليمنية، 

بدون تاريخ .

- مسند أيب داود الطياليس ، نرش دار املعرفة ، بريوت ، بدون تاريخ .

- مس�ند اإلم�ام الش�افعي ، حتقي�ق الدكتور رفعت ف�وزي عبد املطل�ب ، طبعة دار 

البشائر ، بريوت ، ط�، �4�6 ه� - �005 م .

- مس�ند أيب يعىل املوصي ، حتقيق حس�ن س�ليم أس�د ، طبعة دار املأمون للرتاث ، 

دمشق ، ط� ، �406 ه� - �986 م .

- مش�كل اآلث�ار،أليب جعف�ر الطحاوي ، ن�رش دار صادر ، بريوت، ع�ن طبعة دار 

املعارف النظامية، اهلند سنة ���� ه� . 

- املصنف البن أيب شيبة ، حتقيق حممد عوامة، طبعة مؤسسة علوم القرآن ، دمشق، 

ط�، �4�7 ه� - �006 م . 

- املصنف لعبد الرزاق بن مهام الصنعاين ، بعناية املكتب اإلسامي، بريوت، ط�، 

�407 ه� - �987 م .

- املعجم الكبري لإلمام أيب القاسم سليان بن أمحد الطرباين، حتقيق محدي عبد املجيد 

السلفي، طبعة دار إحياء الرتاث، بريوت، ط�، بدون تاريخ .
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- املعجم األوس�ط، لإلمام أيب القاس�م س�ليان بن أمحد الط�رباين، حتقيق د. حممود 

الطحان، طبعة دار املعرف، الرياض ، ط�، �405 ه� - �985 م . 

- معرفة السنن واآلثار لإلمام أيب بكر أمحد بن احلسن البيهقي، حتقيق سيد كروي 

حسن، طبعة دار الكتب العلمية، بريوت، ط�، ���4 ه� - ��99 م . 

- معرفة الصحابة أليب نعيم األصبهاين، حتقيق عادل بن يوسف العزازي، طبعة دار 

الوطن، ط�، �4�9 ه� - �998 م .

- املعرف�ة والتاري�خ ، لإلم�ام يعق�وب بن س�فيان الفس�وي، حتقيق د. أك�رم ضياء 

العمري، طبعة مكتبة الدار ، املدينة املنورة، ط�، �4�0 ه� .

- املغن�ي، لإلم�ام ابن قدامة املقديس، حتقيق د. عب�د الفتاح حممد احللو ، طبعة هجر 

للطباعة والنرش، القاهرة، ط� ، ���4 ه� - ��99 م .

- املغني عن محل األس�فار يف األس�فار يف ختريج ما يف اإلحياء من األخبار، للحافظ 

أيب الفض�ل زين الدين عبد الرحيم بن احلس�ن العراق�ي، مكتبة طربية، الرياض، 

ط�، �4�5ه� - �995 م ، بعناية أيب أمحد أرشف عبد املقصود .

- املوطأ لإلمام مالك بن أنس، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، طبعة دار إحياء الرتاث 

العريب، بريوت، �406 ه� - �985 م .

- م�ن ع�رب التاريخ، لإلمام حممد زاهد الكوثري، بعناي�ة إياد أمحد الغوج، طبعة دار 

الفتح للنرش، عان - األردن - ط�، ���4 - �000 م .

- مناقب الشافعي، لإلمام أيب بكر البيهقي، حتقيق السيد أمحد صقر، طبعة مكتبة دار 

الرتاث، القاهرة، ط�، ��90 ه� - �970 م .

- املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، لإلمام رشف الدين النووي، حتقيق الشيخ 

خليل مأمون امليس، طبعة دار املعرفة، بريوت، ط�، �4�5 ه� - �995م. 
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- النهاية يف غريب احلديث واألثر، لإلمام جمد الدين أيب السعادات اجلزري، حتقيق 

حممود حممد الطناحي، طبعة املكتبة العلمية، بريوت، بدون تاريخ .

- نيل األوطار رشح منتقى األخبار ، لإلمام حممد بن عي الش�وكاين، بعناية صدقي 

حممد مجيل ، طبعة دار الفكر، بريوت ، �4�4 ه�- �994 م .

* * *
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أ- اإليث�ار والتزكي�ة ب�ن أمه�ات املؤمن�ن ................................. 
ب- ذكره�ن ش�دة حمب�ة النب�ي لبعضه�ن .................................. 
.......................................... أخته�ا  م�ن  إحداه�ن  حتل�ل  ج- 
د - متري�ض بعضهن لبعض، وتغس�يل بعضهن لبع�ض ................. 
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............................................... لبع�ض  ه��- وصي�ة بعضه�ن 

رابع�ًا: غريهت�ن رضوان اهلل عليه�ن واملنهج الرتبوي الفري�د ............

أ- الغرية أمر طبيع�ي ............................................................

ب- التش�ديد عليهن ............................................................
ج - الغرية عليه ملسو هيلع هللا ىلص مما يعد من مناقبهن ........................................ 
د- استغراب مواقف الغرية قصور يف النظر .....................................
ه�� - َمْي�ُل بعضه�ن لبع�ض ..................................................

املبحث الثاين: املودة والثناء بن آل بيت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وزوجاته � السيدة 
عائشة نموذجًا �  ...................................................................

ويشمل النقاط التالية: 
أواًل: الص�ورة العامة للعاقة ب�ن آل البيت وأمه�ات املؤمنن .........
من رواي�ات الزوجات لفضائل آل البي�ت ..................................
 ثانيًا: املودة بن الس�يدة فاطمة والسيدة عائشة ريض اهلل عنها ..........
أ- رواية الس�يدة عائشة مناقب السيدة فاطمة ريض اهلل عنها ............ 
ب- تعديد السيدة عائشة لبعض أوصاف السيدة فاطمة .................

ج- تبش�ريها با سمعته من رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من فضائلها ................... 
د -حمبة الس�يدة فاطمة للسيدة عائش�ة ....................................... 
ه� - اس�تمرار الصلة بينها بعد وفاة النبي ملسو هيلع هللا ىلص ..............................
ثالثًا: املودة والتقدير بن السيدة عائشة وسيدنا عي ريض اهلل عنها ............

من صور التقدير بينها: 
أ- إشارة السيدة عائشة بمبايعة سيدنا عي ورضاها به .................... 
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ب - اس�تغفار كل منه�ا لآلخ�ر ..............................................

ج - حس�ن جتهيز س�يدنا ع�ي للس�يدة عائش�ة ............................

د - إحالة السيدة عائشة عىل سيدنا عي يف بعض املسائل ...................
ه� - استشهادها بواقعة لسيدنا عي وفاطمة ريض اهلل عنها ............. 
و- إحال�ة كل منه�ا ع�ىل اآلخ�ر يف إع�ام الناس بوص�ف النبي ملسو هيلع هللا ىلص للخ�وارج ...
ز- تصديقها لع�ي وترمحها عليه، وذكرها خصلة من خصاله ........... 
ح - ش�هادهتا له وملن مع�ه باخلريي�ة ..........................................
رابعًا: املودة بن السيدة عائشة وبقية القرابة ...................................
أ - تش�فع اب�ن الزبري عند الس�يدة عائش�ة بأق�ارب النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص ..........
ى ............... ب - شهادة ابن عباس للسيدة عائشة، وتورعها عن أن ُتَزكَّ
تعليق عىل املبح�ث ...............................................................
اخلامت����ة ..........................................................................
 فهرس املصادر واملراجع ........................................................
فهرس املوضوعات ..............................................................
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